
All rights reserved 

Mominoun Without Borders 

 

 

 محكم



 

  

                        

 

 

ر   ـل ظاٛزة حرزم لٌُبرو ٝالفهكٜرا ظراٛزة ٓبؼرالدة لُرالٝلكغ ٝل طررامخ ؿ٤رز ٓ ب

ٕل لطربوزلم ٓحٔرَ ٓرا حـرَ ٓرٖ  ر  ٓرٖ ل ٓرْ ؿ٤رز ت ٓل بحلارة ٓرٖ لُحلرارلو ٝب بّ

م لُؼوا ررا ٝل د٣ررإخ ال  ًررإ ُٜررا  ٗـرر٤و ٝلكررز ٓررٖ ٝهررا غ فار٣ ٤لرر  ٣ٌؼررق ػررٖ فررٞرل

لُٔظؤ٤ُٝل  ٝفّث٤ز ًر٤ز ك٢ ال٣واد ٓؼظْ فِي ل٤ُ٘زلٕخ ٣ٌٝؼق ت٣لا ػرٖ فٞي٤رٚ تؿرابغ 

لبفٜاّ ال٠ُ لُحلارة لُؼزب٤ل  لإلطه٤ٓل  بزكق ل٥خز لُٔ بِق رت٣را ٝالهـرا ٚخ ٝ ُري 

 ػ٠ِ ٓا حولوبٚ ٖٓ ٌٓاطو ك٢ ٓحاٍ لُٔؼارف ٝلُؼِّٞ.

ًلش لُرحث ػ٠ِ ٛذٙ لُظاٛزة ٖٓ يٜ  ٓا ٣٘ ؼّ ب٤ٖ لُؼوا ا ٝلُؼوٍٞ ٖٓ ٝيرٞٙ ٣ٝز

را ال ل  لُبؼارف ٝلبػبزلف لُٔلل٤  ٔل ال٠ُ لُحزم ٝلإلفهفخ ٝلٗطههرا  ٓرٖ لُظرؤلٍ ػ

ظاٛزة الفهف لٌُبو ٓٞؿُٞ  بٔٞكٞػاو لُوٍٞ لُٔطزٝه  كر٢ فِري لٌُبرو تٝ  ًاٗت

 بطزل ن لُبل٤ٌز لُٔؼبٔاة ك٤ٜا ٝٓا ٣بزفلو ػ٤ِٜا ٖٓ ٗبا ج.



 

  

                        

 

ٝلإلٗظا٢ٗ ٝها غ ٓز٣ٝ  ٝتخرار ٓث٤زة ػٖ ظاٛزة الفهف لٌُبو ٝلٌُٔبراو حزها ٝٓحٞل ك٢ لُبزلث لُؼزب٢ 

ْل بـرٞرة كزد٣لر  ٓثِٔرا فحـرَ  ٝدك٘ا ٝفٔش٣واخ ٢ٛٝ ظاٛزة رلكوت كؼَ لٌُبابر  هرا٣ٔا  ٝب فرشلٍ ل٤ُرّٞ فزلكورٚخ فرب

٤  ٝٓحاكرَ ي٘ا ش٣ر خ بـٞرة ئاػ٤ خ ٝف٘ؼّ سٖٓ لُظلِْ ٝسٖٓ لُحزم ػ٠ِ حال طٞلمخ ٝفُ٘حش ك٢ موٞص لحبلاُ

ٝبطز٣و  هـا٣  تٝ ؿ٤ز هـا٣ل خ ٝفؼزف ػ٤ِٜا لُظِط  لُزط٤ٔ  لُظا اة ٓثِٔا فحـَ ٗب٤ح  هزلر  ٝلو ؿز٣رر  

 ٓؼشُٝ  ٝٓحٔٞػاو ٛآؼ٤  ٓبٔزدة.

ٖٓ لُٔـ٘للاو لُب٢ ف٘اُٝت ٛذل لُٔٞكٞع تٝ  ُٜٝذل لُلؼَ لُبا٤ٓز١ تطرام ٝدٝلكغ ػا٣اة ٣ٌٖٔ لطبـلاؤٛا

ٗر  ٗظربو٢ ٜٓ٘را لُؼرٞلٛا لُبار٣ ٤ر .  ٝل ٜرا كر٢ ٗظزٗرا ٓـر٘للإ ٗؼبٔراٛٔا ٓا ٔل أولهوا  لٌ را  ػزكت ُرٚ. ٝٓرٖ تٛ

خإح اق الكتب في التّ اث الع بيّ لُحش٢ٔ٣خ 
1

ٝٛٞ ٓظزد فار٣ ٢ ك٢ ٗحٞ ٓا   ٝفظغ ٝثهث٤ٖ ؿلح خ ئرغ ك٤رٚ  

ٌُبرو كر٢ لُبلرزلث لُؼزبر٢: ٓرا هآرت برٚ لُظرِط  فٌ٘ر٤ه خ ٝٓرا تهراّ ػ٤ِرٚ لُٔؤُلرٕٞ ؿاحرٚ بؼرق تخررار الفرهف ل

ررق بظرررو لُحررٞلدث  تٗلظررْٜ لحبحايررا تٝ ٣ّطررا... ُٝررْ ٣ب٘رراٍٝ لإلفررهف لُحاؿررَ بظرررو لُحررزٝم ٝلُوههررَ ٝلُبِل

يؼرَ تطررام ٝلٌُٞلرث. ٝها تػار لُٔؤُلق ال٠ُ تٗٚل ػشف ػٖ  ُي إلبزلس لُظلرو لُوـا١ل ٝرلم الفرهف لٌُبرو. ٝ

را لُٔـر٘لق لُثلررا٢ٗخ  ٓل رر٤ل . ت ـل الفرهف لٌُبرو طربل : ػرزػ٤ل خ ٝػ٤ِٔلرر خ ٝط٤اطر٤ل خ ٝليبٔاػ٤لر  ٝهر٤ِلر خ ٝٗلظرر٤ل خ ٝفؼ

ـلؾ ك٢ فار٣خ لُرٞرم ٝلٌُٔبرراو ُٞطر٤إ بٞبطربزٕٝ كتاب  LUCIEN POLASTRON كٌِِافو لُلزٗظ٢ لُٔب 

تحتاا ق تاا تدم تاالهك  الوكت اا  
2

Livres en feu Histoire de la destruction sans fin des 

bibliothèques.  لٌُبام لُٔبرزيْ ٓوالٓر  تبراو ك٤ٜرا دلر لُ٘لؼرز ٝيٜر  ٗظزٛرا لُثواك٤لر  ٝلُحلرار٣ل  كر٢ ٖ ٔل فل

ٝهرا  "حزم ػٔزٝ بٖ لُؼاؽ ٌٓبرر  لبطرٌ٘ار٣ل  برّٓز ٓرٖ لُ ٤ِلر  ػٔرز برٖ لُ طلرام"خ ٓظُّ  ٓث٤زة ك٢ لٌُبام

خ فبٔثلرَ  َل ٜٗق بٜذل لُزدل لُ٘لوا١ل ل طبا  حٔاد١ بٖ يام باهلل. ٣ٌٝبظو ٛرذل لٌُبرام ه٤ٔبر٤ٖ ٓرشدٝيب٤ٖ ػِر٠ ل هر

رؾ ُرٚ ٓرٖ هررَ بحرٞث ٝدرلطراو براُؼٔن ٗلظرٚخ ٝفررزس ثا٤ٗبٜٔرا كر٢  ـل تٝبٛٔا ك٢ مرزم ٓٞكرٞع بٌرز ُرْ فُ 

ٓإ ٝلٌُٔإ ٤ُـاٝ ٓٞطٞػ  ػآِ  ُبار٣خ  لٌُٔبراو ٓ٘ذ ل سٓإ لُـابزة الُر٠ فرار٣خ ل٤ُرّٞ فٞط٤غ لُٔرحث ك٢ لُشل

ـ  ُح٤ٔغ لُحلارلو ٖٓ ٓ بِرق لُورارلوخ هرا٣ٜٔا  ـل ك٢ ػـزٗا لُزه٢ٔ فؼٜا بذُي كـُٞٚ لُثهث  ػؼز لُٔ 

ا. ا ٝؿزب٤ٜل  ٝحا٣ثٜاخ ٝػزه٤ٜل

                                                           
1

 2003خ ٓظزد فار٣ ٢خ ٓ٘ؼٞرلو لُحَٔ ٤ًُٗٞٞا تُٔا٤ٗاخ لُطرؼ  ل ٠ُٝخ إح اق الكتب في التّ اث الع بيّ خ ٗاؿز لُحش٢ٔ٣ -

2
ر  لُؼزب٤لر  ٛاػرْ  Médiationsكر٢ طِظرِ   Denoëlؿرلح  ػرٖ دلر 432كر٢  2004ؿار ٛذل لٌُبام كر٢ ُـبرٚ ل ؿر٤ِ  فلُلزٗظر٤ ة طر٘   - ٝٗوِرٚ الُر٠ لُِـل

ٝسلرة لُثواك  ٝلُل٘رٕٞ ٝلُبرزلثخ هطرزخ هظرْ لُبزئر خ الدلرة لُرحرٞث ٝلُالرلطراو لُثواك٤لر .  ؿاُح ٝٓحٔا ٓ ِٞف بٔزليؼ  ػرا لُٞدٝد لُؼٔزل٢ٗخ ٝؿار ػٖ

 زخ ؿلاهض فٞٗض.ك٢ ٗؼز ٝفٞس٣غ ُالر ٓحٔا ػ٢ِ ُِ٘ؼ 2010لُطرؼ  لُؼزب٤ل  ل ٠ُٝ 



 

  

                        

 

ٍل ُرٚ كر٢ لُبلرار٣خ تًثرز ٓرٖ ٓراٍُٞ ٝتٗلرٚ ُر٤ض  ٝلُ٘لاظز ٕل كؼرَ لإلفرهف دل ك٢ ٛذ٣ٖ لُٔـر٘لل٤ٖخ ٣٘بٜر٢ الُر٠ ت

ٓل  ٖٓ ل ْٓ؛ ك٢ٜ ك٢ لُحٌرْ ػِر٠ لٌُبرو باُ٘لرار طرٞلمخ ٝالٕ فلاٝفرت كر٢  ا بحلارة ٖٓ لُحلارلو ٝب بّ ـل ٓ ب

ٓوآراو لُلؼرَ ٓ بِلر  براخبهف ُٝرنٖ ًاٗرت دٝلكرغ حرزم لٌُبرو ٝالفهكٜرا ٓب٘ٞػر  بب٘رٞع  ػاد لُحزل ْ ٓ٘اسُٜرا.

م لُؼوا را  ٕل لطبوزلم ٓحَٔ ٓا حـَ ٖٓ ٝها غ ٣ٌؼرق ػرٖ فرٞرل ة ٓ٘ٚخ كإ ٞل ل طرام لُراػث  ػ٤ِٚ ٝلُـا٣او لُٔزي

ُببِرق كر٢ دهرا ن  ٝل د٣إ ال  ًإ ُٜا ٗـ٤و ٝلكز ٓرٖ لُٔظرؤ٤ُٝل  ٝفرّث٤ز ًر٤رز كر٢ ال٣وراد فِري ل٤ُ٘رزلٕ ٝفّي٤حٜرا

 خهؿ  ٓا تُللبٚ لُؼوٍٞ ك٢ كبزلو. ُٝحظاو كٌزل تٝ ػـارة كٌز تٝ

ٝلُراحث ك٢ ٛذل لُٔٞكٞع مزف ٓؼ٢٘ل باُـزلع ب ٣لبّ ٣بظامٍ ػٖ ٓٞهرق حلرارفٚ ٝثواكبرٚ ٓرٖ لٌُبرو 

ا ال ل ًاٗت لُحلارة لُب٢ ٣٘ب٢ٔ ال٤ُٜا فظِي ك٢ لبػبزلف ػ٠ِ فِري لٌُبرو ٓظرِي لإله٘راع  ٔل لُٔـلٞم ػ٤ِٜا ٝػ

 ام بٔحٞ ٓؼأُٜا ٝيؼِٜا مؼٔا ٤ُِ٘زلٕ.باُححج لُؼو٤ِل  تّ ٓظِي لُزكق ٝلإلهـ

ٜر   ٝال ل ٓا فظامُ٘ا ػٖ ٓٞهق لُحلارة لُؼزب٤ل  لإلطه٤ٓل  ٖٓ ٛذل لُلؼَ لُؼر٤٘غ ٝيراٗا تؿرابغ لبفٜراّ ٓٞيل

ال٤ُٜا ٌٓ٘زة ػ٤ِٜا ركق لُزت١ ل٥خز ٝلُب٤ٌَ٘ برأُلٌز٣ٖ. ٝٛر٢ فُٜرْ ب فظربٞيو كر٢ لُرالكاع ػٜ٘را ريره ػ٤٘رال 

ظِٞٓا بَ فوبل٢ ٓلٌزل ٝلػ٤ا ؿز٣حا هاط٤ا ػ٠ِ لُ٘لض ٣زؿا ٓظاٛز لُ طرّ ٝلُبوـر٤ز ٣٘ـز تخاٙ ظأُا تٝ ٓ

خبٜا ٤ُؼ٤ا لُ٘لظز كر٢ فِري  باه  ٣ٝبؼوَل ل خرار لُؼا٣اة ٝلُوـؾ لُٔث٤زة لُب٢ رلكوت تكؼاٍ لُحزم ٝلإلفهف ٝترل

ٝلة ٝلُٔؤرخ٤ٖ ٝتكحت ُطزلكبٜرا تٝ ُبٞلفزٛرا ًٝثرزة  ْ لُب٢ فالُٝبٜا ًبو لُزل يز٣اٜٗرا ػِر٠ لُِظرإ بٔ٘شُر  لُبٜل

 لُحوا ن لُب٢ ب ٣زه٠ ال٤ُٜا لُؼيل تٝ لُٞها غ لُب٢ ب ٣بظَِل ال٤ُٜا الب ُٔآا.

فرا٤ٓز لٌُٔبرراو  لُب٢ ًاٗرت ك٤ٜرا لُؼوا را طرررا ٓراػرزل كر٢ -بَ ٓناو لُؼٞلٛا –ب٘ام ػ٠ِ ػؼزلو لُؼٞلٛا 

ٚ لُرحث ك٢ ٛذٙ لُظلاٛزة ا ٣٘ؼّ ٝالفهف لٌُبوخ ٗٞيل ٔل ب٤ٖ لُؼوَ ٝلُؼو٤اة ٖٓ فؼارف ٣ٌٕٞ باػثرا ػِر٠  لٗطهها ٓ

را ال ل ًاٗرت لُٔظرُّ  ٓٞؿرُٞ  بٔٞكرٞػاو لُورٍٞ  ٔل لإلهـام ٝلُزكق ٓلل٤ا ال٠ُ لُحزم ٝلإلفهفخ ٓبظرا ٤ِٖ ػ

 لُٔطزٝه  ك٢ فِي لٌُبو تٝ بطزل ن لُبل٤ٌز لُٔؼبٔاة ك٤ٜا ٝٓا ٣بزفلو ػ٤ِٜا ٖٓ ٗبا ج.



 

  

                        

 

1

لإلٗظإ ٝموٞطٚ فّث٤ز ك٢ الفهف لٌُبو دك٘ا تٝ حزها. ٣حـَ  ُي الخهؿرا كر٢ لُبؼرلرا ٝليبٜرادل كر٢  ُؼوا ا

لبػبواد ٝٗظحا ػ٠ِ ٓ٘ٞلٍ هآام لُٔـز٤٣ٖ ك٢ هرزْٛ لٌُ٘رٞس ٓرغ تؿرحابٜا لُرزلح٤ِٖ ٤ًٝرق فرذٛو الُر٠ لُؼراّ 

تح٤اٗا بٓبهًٜا. ُذُي ُْ  ًبو ٝٓ طٞماو ٣ٔل٢ ك٤ٜا ؿاحرٜا ٓؼظْ ح٤افٚ ك٢ ئؼٜا ٝفحـ٤ِٜا ٝبذٍ لُح٤ِ 

ف. ٞل ٛا ٝلُ٘لظي ٝلُبـ ٝٓرا تًثرز ٓرا ي٘رت لُؼوا را  ف٘ج ًبو ػو٤ِ  ػا٣اة ٖٓ تُظ٘  لُ٘ل٤زلٕ  طرام ٓٞؿُٞ  باُشل

ّل ػ٠ِ لٌُزلّخ ُٝرؤطام لُلٌرز ػِر٠  ١ٝ  ٝل د٣إ ػ٠ِ لُؼوٍٞ ٓحاؿزة  ٝٓحأً   ٝلٗبوآا ٝفؼل٤ا ٝفظ٤ِطا ُِؼٞل

ٝهؼرت كر٢ بال٣ر  لُورزٕ لُ رآض ٤ٓهد٣لرا  حادثر  ٓؼرٜٞرة ُؼرزكام. فرذًز ًبرو لُبرار٣خلُؼوٍٞ لُٔب٤٘  لُ ـرر  ٝل

لُٔزتة لُٞح٤اة ك٢ فار٣خ لُز٣اك٤او لبؿز٣و٤ خ ك٢ « ف٤ٕٞ» لب٘  ػِْ لُلِي ٝلُز٣اك٤او« ٤ٛراف٢» ُؼأُ  لُحرز

َل ٓرٖ ٣ؼبررزْٛ تػرالم لُٔظر٤ح٤  ٝتٓرز برزيْ  «ط٤ز٣ِٞص» ػٜا لُرطز٣زى ٓل  لُؼلؼو كرال ًر كوا تخذ ٣حزلف ػا

دة ال٣لاٛا ٓرٖ  ٓل  ٝطحربٜا ال٠ُ دلخَ ل٤ٌُ٘ظ  ٓحزل ٛذٙ لُل٤ِظٞك  لُؼأُ  لُب٢ ُْ فٌٖ ٓظ٤ح٤ . كٌإ تٕ ٛائبٜا لُؼا

ْل رلحررت فوطلررغ ُحٜٔررا بـرراف لُٔحررار ٝفِو٤ٜررا مؼٔرر  ٤ُِ٘ررزلٕ ٛرر٢ ٝي٤ٔررغ ًبرٜررا.  ٤ٌررَ ركؼررت ث٤ابٜررا ثرر ٝبٜررذل لُب٘ل

ل٤ٌُ٘ظ  ط٤ز٣ِٞص ال٠ُ ٓزفر  لُوا٣ض.
3

 

ٕل لٌُبو فُبِق هرَ ف٤ُّلٜا ٝفبؼطَل ٗؼّفٜا بَ فُحٜق كه فُٞا. ٣حـرَ  ُري ػ٘رآا ٣رؤثز  ٖٓ كزر لُؼوا ا ت

اٝر ػ٠ِ خنل لُظلطٞر. ٗبر٤ٖل ٛذل ك٢ ٓا  ًزفرٚ بؼرق ًبرو لُبلرار٣خ  ـل َ حلع لُ لإلٗظإ لُِلظإ ػ٠ِ لُوِْ ٣ٝللل

اٝر يار٣ا ػ٠ِ لُِلظإ ٖٓ لُؼِْ ٓو٤لال ك٢ لٌُبرو ٝٓ طٞمرا كر٢  ٖٓ ـل ا لُؼِْ ٓحلٞظا ك٢ لُ تحاد٣ث ٝتخرار فُٔحل

خ ٓرٖ هر٤رَ هرٍٞ لبرٖ  لُالٝل٣ٖٝ. ٖٓ  ُي ٓا  ًزٙ ٗاؿز لُحش٢ٔ٣ ك٢ ٓؤُللٚ ػٖ الحزلم لٌُبو ك٢ لُبلرزلث لُؼزبر٢ل

رر - ٝهُٞررٚ «الٗلررا بٌٗبررو لُؼِررْ ٌُٝٗبرررٚ» ػرلرراص  َل ٓررٖ ًررإ هرررٌِْ » - ٢ ػررٖ ًبابرر  لُؼِررْكرر٢ ٓؼررزف لُٜ٘ل ررا كرر الٗٔل

«.باٌُبو
4
ؼٞٙ.   ل ػَ  ُري ٝػرحل حاب  ػ٠ِ الفهف لٌُبو البل ًبام هللا ٝحثٞل ـل ُْٝ ٣ظبرؼا لُٔؤُلق فؼح٤غ بؼق لُ

5
ْل ًبرو   ْل بال ُٚ تٕ ب ٣ٌبرٜاخ ثر ٕل ػٔز بٖ لُ طلام ترلد تٕ ٣ٌبو لُظ٘ل خ ث ٤ام ت ٣ٝذًز ٣ح٢ بٖ يؼاة ك٢ ٛذل لُظل

«ٖٓ ًإ ػ٘اٙ ػ٢م ك٤ِٔحٚ»ل ٓـار: ك٢ 
6

ػراهللا بٖ ٣ظرارخ ٝك٤رٚ ٣طِرو  ٣ٝٞرد هٞب ُؼ٢ِ بٖ تب٢ ماُو ٗوِٚ 
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 57ؽ  خكتب تحت قُٞط٤إ بٞبطبزٕٝخ  -

4
11خ ؽ إح اق الكتب في الت اث الع بيٗاؿز لُحش٢ٔ٣خ  -

 

5
 13 خ ؽالو جع ًفسه -
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ا بّٗٚل  َل ٖٓ ًإ ػ٘اٙ ًبام تٕ ٣ٔحٞٙ ٓحبحل الٗٔا ِٛي لُ٘لاص ح٤ث فبرؼٞل تحاد٣ث ػِٔرا ْٜ ٝفزًرٞل ًبرام » ال٠ُ ً

ْ .«ربٜل
7

 

ٕل لُؼِّٞ لُؼو٤ِل  ُْ فٌٖ ك٢ تؿِو  ا ٝلُزت١ لُظا ا ت َل فوا٣ز باػرث ػِر٠ لُبلورا٣ْ ٝلُبلل٣ٞرنخ بطر٤ٔل ل ح٤إ ٓح

ٝفـِن تبٞلم لبيبٜاد ٝفٞؿاٛا ٝفزفلغ ك٤ٜا ٗظر  لإل٣ٔإ ٝلُبظ٤ِْخ بَ  ك٢ لُحلارلو لُب٢ فؤثز لُ٘ؾل ٝفوالٓٚ

ض ٝلرف٤ررام طررزػإ ٓررا لٗبٜررت الُرر٠ رؿررر  ؿررز٣ح  كرر٢ لُبلررا٤ٓز  ًث٤ررزل ٓررا ُٗظررز الُرر٠ فِرري لُؼِررّٞ ٗظررزة فررٞيل

كٌاٗت ٗارل لُبٜٔت لٌُبو  ـاٍ. ٢ٛٝ رؿر  فحظلاو ك٢ حٞلدث فار٣ ٤ل  ٓؼٜٞرة ٝٓٞلهق ػ٤ِٔل  ػا٣اةٝلبطبن

رر  بحِٜٜررا ٝترٛحٜررا لُ ِلررام ٝلُِٔررٞى ؿرررام  ٝطررٞم  فرراب٤ز . ٓل حبٜررا لُؼا رررْٜ ٝلٗـههٜررْ ٝتيل ـل  ت ًاٛررا لُلوٜررام ببؼ

ٝلُبل٤ٌرز براُبٌل٤ز. ٝلُؼرٞلٛا ػِر٠  ُري  ٝلُؼٞلٛا ػ٠ِ  ُي ًث٤زة فزطْ ٓؼادُ  يا٣اة ٣ٞؿَ ك٤ٜا لُؼوَ باُؼوام

ٜا ٓا حـَ ببٖ رػرا ٔل َل تٛ ة ػا٣اة ُؼ ػ٘رآا طرٔا براُبل٤ٌز لُلِظرل٢ الُر٠ ٓ٘شُر   ُِٝل٤ِظرٞف ل ٗاُظر٢ لبرٖ ٓظرزل

. ٣ٝؼِلررن  لُ٘رررٞة ٝر ٙ هررادرل ػِرر٠ خررهؽ ل رٝلر كرر٢ ل٥خررزة تٝ ػ٘ررآا رتٟ لُوررز ٕ ُرر٤ض بسٓررا بؼررٌَ هطؼرر٢ل

ٕل ٛرذل لُ٘لحرٞ ٓرٖ لُبل٤ٌرزخ كر٢ بِرا ٣حٌٔرٚ لإلطرهّخ ًل٤رَ ببٌل٤رز ؿراحرٚ  بٞبطبزٕٝ ػِر٠ ٛرذل لبػبوراد بوُٞرٚ ال

ر٠ لُل٤ِظرٞف ح٤افرٚ ٓ بل٤را  لو. ُٝذُي هلل ٓل  لُٔظ٤ِٖٔخ بَ ٝ بحٚ ػؼزلو لُٔزل ٝلفٜآٚ باُشٗاه  ٝالخزليٚ ٖٓ ت

لٛا٣ٖخ ٝك٢ ح٤اة طز٣ل  تفاحت ُٚ لبحبلاظ ُٔ ا ك٢ ٗلظٚ ٖٓ لُٔؼارف.ػٖ ل ٗظارخ ك٢ ػ٤غ لُشل
8
  

ٝها فزفلو ػ٠ِ ٛذل لُٔظِي ك٢ لُبلل٤ٌز الهـام ل٥خز ٜٝٓائبٚ ٝلُبللب٤غ ػ٘ٚ فلب٤ؼا ٓ٘ظٔا ك٢ ٓحٔٞػراو 

لم ُِؼو٤راة لُو٣ٞٔر »تٝ « ل٤ُِٔؼ٤او لُا٤٘٣ل »تُػالو ُِـزف فُؼزف باطْ  لص ل ػال ٝالُر٠ ٛرذٙ لُٔحٔٞػراو «. لُحزل

ٖ س٣ل  ٔل اّلٗب٠ٔ ػاد ًر٤ز ٖٓ لُلوٜام ٓ ٌل « لٌُبرو لُٔؼررٞٛ »الهآ  ٓحراًْ فلبر٤غ ٝيرابٞل لُٔرإ بحثرا ػرٖ  ٘ٞل ُِح

ٓل  لُبر٢ ًاٗرت فحرا  رٝة لُٔبؼر  كر٢ رؤ٣ر  ًبرو لُلِظرل   ُحزهٜا ػ٠ِ ػ٤ٕٞ لُٔأل ك٢ لحبلاٍ ب٤ٜج فطزم ُٚ لُؼا

حر٤ْ ٝؿ٤زٛرا ٓرٖ ًبرو ل٤ُٞٗرإ ٝلُحلرارلو لُوا٣ٔر  فِبٜٜٔرا لُ٘ل٤رزلٕ ٣حـرَ كر٢ ًرإ  ُري . ٝلُٔ٘طن ٝػِرْ لُب٘ل

ػ٠ِ رؤٝص ل ػٜادخ بؼا اليرار لُٔهحور٤ٖ ػِر٠ لُبزليرغ ػ٤ِ٘را ػرٖ  لُح٘ار لُؼزه٢ ٖٓ لُٔظحا لٌُر٤ز ُوزمر خ

تكٌارْٛ ٝحزم ٓؤُلاو لُل٤ِظٞف لُذ١ ٣حرٞٗٚ ٝلُب٢ ًاٗت ك٢ حٞسفْٜ. ٌٛذل ٣ؼاّ لُلوٜرامخ دٕٝ لخب٤رار ده٤رنخ 

ايْ ٝػِْ لُ٘حٞ. ػِّٞ ل ٝل َ ٝلُٔحاث٤ٖ ب ٣ظبروٕٞ ٜٓ٘ا ؿ٤ز ػِْ لُٔؼ
9
ٕل لُورا ٤ٖٔ باُلؼرَ   فذًز ًبو ل خرار ت

لُٔـلٞم ػ٤ِٜرا لُبر٢ تػرآٞٛا ُٝرْ ٣بحراٝسل كر٢ تحظرٖ لُحرابو  لُٔ٘ب٤ٖٔ ال٠ُ ٓحاًْ لُبلب٤غ ُْ ٣وزؤٝل لٌُبو

 لٌُبو لُ٘اي٤  ٖٓ لُ٘لار ٢ٛ لٌُبو لُب٢ ؿاؽ لٌُبام ٝلُؼِٔام ػ٘ا٣ٜٝ٘را ػِر٠ ٗحرٞ ب هزلمة لُؼ٘ا٣ٖٝخ ُذُي ًاٗت

                                                           
7
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8
 109ؽ  خكتب تحت ق -

9
  107خ ؽ الو جع ًفسه -



 

  

                        

 

ر  لُراٛٔام  الشف ءُٜٝذل لُظلرو ٝكغ لبٖ ط٤٘ا ًبام  ٣٘طن بٌٜٔ٘ٞٗا. ٓل ا لُؼا ٓل . ت ػ٘ٞلٗا ُؼزحٚ لُٔ٘طن ل رطط٢ل

ر  ُبؼرٜا لُحرزم ٝلإلفرهف ٓبلاػِر  ٓؼرلرزة ػرٖ  ٓل كٌاٗت فؤثلث لُٔحاكَ ٝفحبٔغ كر٢ بٜرٞ لُٔظرايا ٝلُظراحاو لُؼا

ٕل ٓحرٞ ًبرو لُؼورَ را ت ٝلُٔ٘طرن ٓظٜرز ٓرٖ ٓظراٛز لإلخرهؽ كر٢ لُطاػر   كزحبٜا باُب٤َِٜ ٝلُبٌر٤رز. ٝكر٢ ظٜ٘ل

 ٝلبيبٜاد ك٢ لبػبواد.

س فـررا٣ن ػا٣ررا  ٞل ٝب ٣ُظرربرؼا تٕ فٌررٕٞ ٓٞليٜرر  لٌُبررو لُؼو٤ِلرر  بٜررذل لُ٘حررٞ ٓررٖ لُلؼررَ ٓـررار ػرررٜاو فحرر

لبفٜآاو ٖٓ هر٤َ ٓا ٣ُ٘ظو ال٠ُ لُؼرزم لُٔظر٤ِٖٔ ٝفحٔر٤ِْٜ ٓظرؤ٤ُٝل  حرزم ٌٓبرر  لبطرٌ٘ار٣ 
10
تػظرْ ٌٓبرر   

م  ػٜاٛا فار٣خ لُرؼز٣ل  فِي لُب٢ ًإ ٣لبزف تٕ فٌٕٞ درػا ٝله٤  ٖٓ مٞكإ ل د٣إ ٝحايشل كِظل٤ا ٣ٔ٘غ فظزل

لُحٜررَ ٝلُظررهّ ٝيظررزل ٝلؿرره ُٔظرربورَ ف٘لرربح ك٤ررٚ ل٥كررام لُؼ٤ِٔرر  ٓررٖ دٕٝ تٕ فٌِلررق لإلٗظررا٤ٗل  ظررهّ لُوررزٕٝ 

 ٠ تُق ط٘  ٖٓ لُبزليغ ٝلبٗحطام.لُٔٔبال ػِ Dark Agesلُٞطط٠ 

خ ُوِ٘ا ٓا ٢ِ٣: ُرٞ »ك٢ ٛذل لُظ٤ام ٣لبزف بٞبطبزٕٝ تٗٚل  َل ٕل تٝ ُؼ ال ل تردٗا ًباب  لُبار٣خ ػ٠ِ مز٣و  ُٞ ت

ٌلِت حايشل كِظل٤لا ٣و٤٘ا ٖٓ مٞكإ ل د٣إ لُبٞح٤ا٣ر  ٝظه٤ٓبٜرا  ٕل ٛذٙ لٌُٔبر  لُؼظ٤ٔ  بو٤ت ػ٠ِ ه٤ا لُح٤اة ُؼ ت

« لُٔؼاد٣  ُِؼِرْ ٝلُلِظرل 
11
ع لُؼورٍٞ ُٔظربورَ »لٌُٔبرر  تٕ فلربح  ُورا ًرإ بإٌٓرإ ٛرذٙ  ٝل ل٥كرام لُؼ٤ِٔلر  لُبر٢ فرا

«الؿز٣و٢ ٤ُٝض ُٔظبورَ رٝٓا٢ٗ
12
ٕل ٌٓبر  لبطٌ٘ار٣    ُٞ ظِرت ح٤لر  ُولشٗرا كرٞم طرطح »٣ٝذٛو  خزٕٝ ال٠ُ ت

ٕل ٛرذٙ لٌُٔبرر  ُرٞ بو٤رت  لُوزٕٝ لُٞطط٠ لُب٢ لٓبالو تُق ط٘  ك٢ لُـزم ُٝٔا ٓزرٗا بٜا ػِر٠ لإلمرهم ف...ة ٝت

«.تًثز لطب٘ارة ػ٠ِ لُزؿْ ٖٓ ٤ٛٔ٘  لُٔظ٤ح٤  ٌاٗت لُؼـٞر لُٞطط٠ لُظه٤ٓ ُ
13
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ٕل  - م ّة ٝفّط٤ظرٚ الٓرزلمٞر٣ر  ٝلطرؼ  ل ريرام لٓبراو ٓرٖ  323-356الٗؼام ٓا٣٘  لإلطٌ٘ار٣  ٣ؼٞد الُر٠ كبٞحراو بطرٌ٘ار ل ًررز ف ٖٓ لُٔؼِّٞ فار٣ ٤لا ت

ة ٌِٝٓٔرر  ٓـرز ؿزبررا الُر٠ لُٜ٘ررا ػرزهاخ فـررارع ػ٤ِٜرا هادفُررٚ بؼرا ٓٞفررٚخ ٝلٗبٜررت الُر٠ ػرراة ٓٔاُري تٝ دٍٝ تٜٛٔررا دُٝر  لُرطأُرر  كر٢ ٓـررز ٝهٞر٣٘ا ٤ر  فبزهرر 

لُبر٢ ػرِٔت ٓؼظرْ ٓرا ًاٗرت فلرٔٚ لإلٓرزلمٞر٣ر  لُلارطر٤  كر٢  طر٤اخ الُر٠ ياٗرو ترف لُحش٣رزة كر٢  Seleucidsك٢ ٓوا٤ٗٝاخ ٝدُٝ  لُظِٞه٤٤ٖ  لبٗب٤ح٤ٖٗٞ

ٕل ب٘ام لإلطٌ٘ار٣  ُْ ٣بواّ ًث٤زل ػ٘ا ٓٞو لبطرٌ٘ار  آراخ كر٢ م ّ كورا لطربـزم ٓراة فورارم لُثٔرا٤ٖٗ ػ 323لُؼزلم ٝطٞر٣ا ٝبابَ. ٝفؼ٤ز ًبو لُبار٣خ ال٠ُ ت

ة ثا٢ٗ ِٓٞى تطزة لُرطأُر  لُبر٢  ٍ ال٤ُٜرا حٌرْ ٓـرز بؼرا ٝكراة لبطرٌ٘ار. ٝكر٢ ٛرذٙ لُٔا٣٘ر  فٞيرا لُٔ٘رارة Philadelphosػٜا بط٤ِٔٞص لُثا٢ٗ فك٤هدُلٞص

ارسة ٓثرَ لُوـرٞر ل٤ٌُِٔر  ٝك٤رٚ ٓؼراُْ بر Brucheium خ ٝتح٤ام تئِٜا لُح٢ ل٢ٌُِٔ لٝ لُرز٤ًٝرSostratosّٞ لُب٢ ػ٤لاٛا لُٜٔ٘اص طٞطبزلفٞص لُٔؼٜٞرة

ٌلَ تحا تيشلم لُٔبحق لُٔٞط٤ّٞ  ٣ؼربَٔ ػِر٠  ٝٛٞ ك٢ تؿرَ ٗؼرّفٚ ٓؼررا ُِباطرٞع لبُٜر٢ ٓرٖ ربلراو لُل٘رٕٞ تٝ لُحٞر٣راو. - Museumٝل ًاد٤ٔ٣  لُب٢ فؼ

ئراػ٢. ٝٓرٖ كرٖٔ لُٔزلكرن ل خرزٟ هاػاو ُِٔحاكزلوخ ٝترٝه  كظ٤ح  ٓؼٔاةخ ٝؿزف ُِارلطر خ ٝهاػراو ٓؼربزً  ٣ب٘راٍٝ لُؼِٔرام ٝيررافْٜ ك٤ٜرا بؼرٌَ 

لُٔزفرطررر  با ٛرررالف لُرحث٤ررر  ُألًاد٤ٔ٣ررر  ٝيرررا ٓزؿرررا كٌِررر٢خ ٝحا٣وررر  ح٤رررٞلٕ إليرررزلم بؼرررق لُبحرررارم لُؼ٤ِٔررر  ٓرررٖ هررررَ بؼرررق لُؼِٔرررام لُؼرررا٤ِٖٓ كررر٢ 

طرر٤ّٞ ٗلظررٚ.فلررٞم طررٔؼ  لُٔٞ -كرر٢ ًث٤ررز ٓررٖ ل ح٤ررإ-ٝيرراو لٌُٔبررر  لُبرر٢ تؿرررحت طررٔؼبٜا ل ًاد٤ٔ٣ ...ٝكررٖٔ ٓحٔررغ لُٔٞطرر٤ّٞ لُٜٔررْ
 

طررؼا بررٖ ػرررا هللا 

ؽ  خ2000ّٛر// 1420خ دلر لُٔز٣خ ُِ٘ؼزخ لُز٣افخ لٌُِٔٔ  لُؼزب٤  لُظؼٞد٣ خ هكت ت  اإلسكٌلتدة وب ج هىم أشه  هكت    الحق ة الهكلكٌستكة خلُلر٤ؼإ
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ك٢ ٛذٙ لٌُٔبر  ليبٔؼت حؼٞد لُؼِٔام ٝلُراحث٤ٖخ تؿِرْٜ ٓرٖ لإلؿز٣رن...
 

ـراو لُٔؼزك٤لر   ـل ٓرٖ  ١ٝ لُب 

ػ  ٞل لُٔب٘
14

ُٔحرابو ٝبرزسو يٜرٞد لُؼِٔرام كر٢ طرا ز ل ٝك٤ٜرا حولورت لُٔؤُلراو ل٤ُٞٗا٤ٗر  باهلر  ُٝدرطرت بؼٔرنخ خ

ٝلُؼِّٞ لُحـزلك٤ل . ٝتكحت ػٜادة لُبلش٤ً  ٖٓ ٛذٙ لُٔارطر  ب  لُٔؼزك٤ل  ٓثَ لُؼِّٞ لُطرل٤  ٖٓ يزلح  ٝفؼز٣ح

فلا٤ٜٛا ت١ ػٜادة ػ٤ِٔ  تخزٟ.
15
 

ْل لُٔث٤ز ك٢ تٓز ٌٓبر  لبطٌ٘ار٣ل   ٛٞ لفٜاّ لُؼرزم لُٔظر٤ِٖٔ بحزهٜرا ػِر٠ ٣را١ ػٔرزٝ برٖ لُؼراؽ  ٝلُٜٔ

ػٔز بٖ لُ طلام ٝبّٓز ٓ٘ٚ.بؼا لطبنذلٕ لُ ٤ِل  
16
 

رلو لُب٢ فزؿلو  ٝٛذل لُٔٞكٞع خهك٢ل مُزم ٖٓ يٜ  ل طرام لُراػث  ػ٤ِٚ ٝلُٔٞير  ُٚ ٖٝٓ يٜ  لُٔرزل

رَ ال٤ُٜرا ٓزحِر  لُبلرزي٤ح لطرب٘ادل الُر٠ فررٞكلز ٝ ػرٖ الٗحراسٙ فحرٍٞ دٕٝ ٝهٞػرٚ. ُٝرْ فحراٝس تؿِرو لُ٘برا ج لُٔبٞؿل

ٍ ٖٓ  ًز خرز لُحز٣ن فَٛ ٛٞ لُححج ٝؿِربٜا. ٝٝيٞٙ لبخبهف حاؿِ  ك ٝل ٢ ٓظب٣ٞاو ػا٣اة ٜٓ٘ا ٓا فؼِلن بّ

ػرررا لُِط٤ررق لُرـررالد١ كرر٢ ًبابررٚ لإلكررادة ٝلبػبرررار تّ تبررٞ لُلررزا لُِٔطرر٢ لُٔؼررزٝف بررابٖ لُؼرررز١ كرر٢ فررار٣خ 

زل ٖ لُحٌٔرام(ة ٝٓررا ٣ظرببرغ لُبحو٤ررن ٓرٖ ٗلرر٢ لُ ررز تٝ الثرافررٚخ ٜٝٓ٘را فؼررالد لُورزل ٖ لُٔٞيررر  ُِؼريل ٝلُ٘للرر٢ ٝلُورر

ٝل٣ب٤ٖ ًث٤زة. ٕل لُطلؼٕٞ ػ٠ِ لُزل ا ت  لُراػث  ػ٠ِ ُِبـا٣ن ٓبؼالدة بط٤ٔل

ٕل ك٢ لإلطهّ ُٝاٟ لُٔظ٤ِٖٔ رؿر  ك٢ ٓحٞ ًَ ًبام ؿ٤ز لُورز ٕ. ٝٛرٞ  ٣حبجل تؿحام لُؼيل ٝلُبزي٤ح بّ

ح كؼَ لإلحزلم هر٤رَ لبطربابٍ ٓرٖ  ػيل ٣ظؼ٠ بؼلْٜ ال٠ُ فرز٣زٙ ٝفزي٤ح ل٤ُو٤ٖ ك٤ٚ باػبٔاد ٝها غ ٓٔاثِ  فزيل

برؼق ل خرار ػٖ الحزلم لُٔظ٤ِٖٔ ٌُٔبراو ك٢ كارص ٝؿ٤زٛاخ تٝ ػ٤ٞع الحزلم لٌُٔبرراو كر٢ فرار٣خ لإلطرهّ 

رر٤غ ٝلُِٔررَ الُرر٠ لُبؼررلل٢ ٝلبٗبورراّ ٓررٖ تػررال ٜاخ تكررق الُرر٠  ُرري تٕ تؿررحام ل د٣ررإ كرر٢ فِرري  ػرر٤ٞػا ُظررؼ٢ لُؼل

 تؿحابٜا ٖٓ هر٤َ لُظؼ٢ ك٢ ف٤٣ّا ل د٣إ لُحا٣اة.لُؼـٞر ًاٗٞل ٣ؼالٕٝ ٛاّ لُٔؼابا لُوا٣ٔ  ٝالحزلم ًبو 
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ػررؼز لُٔهحررْ ٝلُؼررؼز لُـ٘ررا ٢ بـررل  خاؿرر خ لُؼررؼز لُبٔث٤ِرر٢ ٣ٝ٘وظررْ الُرر٠ ٗررٞػ٤ٖ:  تٕ ػررادٛا ػؼررزة تهظرراّ ٛرر٢ -ٗورره ػررٖ لُؼررراد١ – ٣ررذًز لُلررر٤ؼإ -

خ ًبرو لُؼِرّٞ لُز٣اكر٤ خ ًبرو لُبزلي٤ا٣ا ٝل٤ٌُٓٞا٣اخ ٣رذًز و لُؼِرّٞ لُطر٤ؼ٤ر خ ٓبلزهراوة ًبو لُوإٗٞخ ًبو لُلِظل خ ًبو لُبار٣خخ تدم لُ طاب خ ًبو لُطول

تٗؼنت بؼا حٞل٢ُ خٔظ٤ٖ ػآا ٖٓ ه٤اّ ٌٓبر  لُرز٤ًّٝٞخ ًٝاٗت تًثز ػ٤ٓٞٔ  ٖٓ ٗاح٤ر  لبطرب الّخ ُػر٤لاو بؼرا تٕ كراهت  هكت ة السك ابكىم أىّ لُٔؤرخٕٞ 

تُرق ُلاكر  تٝ ٓحِرا... 700ٔرٞع ٓحب٣ٞراو لٌُٔبربر٤ٖ الُر٠ تُرق ُلاكر  ٤ُـرَ برذُي ٓح 400ٌٓبر  لُٔبحق تٝ لُٔٞط٤ّٞ بٔا ك٤ٜا ٖٓ ٓحِالو ٝؿَ ػادٛا ال٠ُ 
 

 116ؽ الو جع ًفسه  خ٣٘ظز: لُلر٤ؼإ
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 21خ ؽ الو جع ًفسهلُلر٤ؼإخ  -
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ٕل لُ ررز ٓؼرٜٞر ٝٓرذًٞر.  ًرز لُرـرالد١ ٝلُولطر٢ - ؿْ ٓرٖ ت تٗلرٚ ًرإ كر٢ ٝهرت لُلربح ريرَ لًبظرو ػرٜزة  ٗٞرد ِٓ لؾ لُ٘ؾل ف٤ظ٤زل ُِوزلمة ٝلُلْٜ براُزل

ػراع الُر٠ تٕ كربح  لُ٘حرٞ ١ فؿزٓرام٤وٞصة لػبٜز ب٤ٖ لإلطه٤٤ٖٓ ب٤حر٢ ػظ٤ٔ  ػ٘ا لُٔظ٤ِٖٔ ٣ظ٠ٔ "٣ٞح٘ا لُ٘ح١ٞ" ًإ هظ٤ظا هرط٤ا ٖٓ تَٛ لبطٌ٘ار٣ 

طٔغ ٖٓ تُلاظٚ لُلِظل٤  لُب٢ ُْ فٌٖ ُِؼزم بٜا تُظر٘  كًّزٓٚ ػٔزٝ ٝ -ػٔزٝ بٖ لُؼاؽ ٓا٣٘  لبطٌ٘ار٣ . ٝدخَ ػ٠ِ ػٔزٝ ٝها ػزف ٓٞكؼٚ ٖٓ لُؼِّٞ

ْل هاٍ ُٚ ٣ح٢ ٣ٞٓا: الٗري هرا تحطرت بحٞلؿرَ لبطرٌ ٘ار٣  ٝخبٔرت ٓا ٛاُٚ كلبٖ بٚ. ًٝإ ػٔزٝ ػاهه حظٖ لبطبٔاع ؿح٤ح لُلٌز كهسٓٚ. ًٝإ ب ٣لارهٚ ث

لٗبلاع ُي بٚ ك٘حٖ ت٠ُٝ بٚ. كواٍ ُٚ ػٔزٝ: ٝٓا لُذ١ فحباا ال٤ُٚ( هاٍ: ًبو لُحٌٔر   ػ٠ِ ًَ ل ػ٤ام لُٔٞيٞدة بٜا. كٔا ُي بٚ لٗبلاع كه تػاركي ك٤ٚخ ٝٓا ب

٣حر٢خ كرٞرد ػ٤ِرٚ لُب٢ ك٢ خشل ٖ ل٤ًُِٞٔ . كواٍ ػٔزٝ: ب ٢ٌ٘٘ٔ٣ تٕ  ٓز ك٤ٜا الب بؼا لطبنذلٕ ت٤ٓز لُٔؤ٤ٖ٘ٓ ػٔز بٖ لُ طام. ًٝبو ال٠ُ ػٔز ٝػزكٚ هٍٞ 

٣ راُق ًبرام هللا كره حاير  ال٤ُرٚ  زفٜا كإٕ ًإ ك٤ٜا ٓا ٣ٞلكن ًبرام هللاخ كلر٢ ًبرام هللا ؿ٘ر٠ ػٜ٘راخ ٝالٕ ًرإ ك٤ٜرا ٓراًبام ػٔز ٣وٍٞ ك٤ٚ: ٝتٓا لٌُبو لُب٢  ً

 تػحو.كبواّ بإػالٜٓا. كؼزع ػٔزٝ بٖ لُؼاؽ ك٢ فلز٣وٜا ػ٠ِ حٔآاو لإلطٌ٘ار٣  ٝالحزلهٜا ك٢ ٓٞلهاٛا. كاطب٘لاو ك٢ طب  تػٜز. كاطٔغ ٓا يزٟ ٝ



 

  

                        

 

ا ححج لُٔظربرؼا٣ٖ كبرراٝ تٝكرز ػرادل ٓل ًلرشو تطاطرا ػِر٠ فٜاكرت حٌا٣ر  فلز٣رن ػٔرزٝ برٖ لُؼراؽ  ت ٝهرا فز

لٌُٔبر  ػ٠ِ حٔآاو لبطٌ٘ار٣ 
17
ٝؿ٤ام لُحا٣ث ػٖ لٌُٔبر  ك٢ ػٜادلو ًرار لُٔؤرخ٤ٖ لُٔظ٤ِٖٔ ٖٓ تٓثراٍ  

ٌُ٘ا١ ٝلُظ٤ٞم٢ ٝلُٞلها١ ٝلُره ر١ ٝل٤ُؼوٞب٢ ٝلبٖ ل ث٤ز ٝلبٖ خِرإٝ ٝلبرٖ ػررا لُطرز١ ٝتب٢ لُٔحاطٖ ٝل

ت  لُحٌْخ ٝظٜٞر لُزٝل٣  ك٢ لُوزٕ لُثاُث ػؼز ل٤ُٔهد١ ػ٘آا تف٠ لُرـالد١ ٝلُولط٢ ٝلبٖ لُؼرز١خ كرإٕ ؿرحل

 ْ بؼآٜا.ٗلظلز ٛذل لُـٔت لُط٣َٞ م٤ِ  خٔظ  هزٕٝ ٝٗـق( ٝٛٞ ٓا ٣ؼ٢٘ ك٤٘ٔلا لُبظ٤ِ لُزٝل٣  كرْ

ٖٝٓ لُححج لُٔرزل   ُِؼرزم لُٔظر٤ِٖٔ ف٤ًّرا لُبرار٣خ ُحـرٍٞ فرا٤ٓزلو ػا٣راة ٌُِٔبرر  ُرْ فُررنا ٜٓ٘را ػر٤ناخ 

ٝلطبرؼاد لُبوام ػٔزٝ بٖ لُؼاؽ بؼ ـ٤  ٣ٞح٘ا لُ٘ح١ٞخ تكرق الُر٠  ُري فؼرا٤ُْ لُرا٣ٖ لبطره٢ٓ لُاللػ٤ر  الُر٠ 

اد١ بٖ يام باهلل ك٢ ٓوالٓ  لُبزئر   ذُي. ٣ٝل٤قػاّ لُبؼزف ٌُبو تَٛ لٌُبام ٝف٘ش٣ٚ لُٔظِْ ػٖ لُو٤اّ ب ٔل ح

لُؼزب٤ل  ٌُبام بٞبطبزٕٝ طررا ٗلظر٤لا ػ٤ٔورا ٓبٔرثله كر٢ حرزؽ لُٔظرِْ ػِر٠ فر٤ّٖٓ ػوا٣برٚ ٝال٣ٔاٗرٚ ٓرٖ ٓرالخَ 

لُؼي تٝ لُؼزىخ ٝلهب٘اػٚ بّٕ لُوز ٕ ب ٣ٌٔرٖ تٕ ٣رؤف٠ بّحظرٖ ٓ٘رٚ 
18
ّ ػ٤ِرٚ لُؼررث باٌُبرو   ٝطرررا ػورا٣لا ٣حرزل

حخ ب٘رام ػِر٠  ُريخ لُظٔا٣ٝ  ٕل  "كل٤ٜا لطْ لُحهُ  ٝتطٔام ل ٗر٤ام ٝٛرٞ ٓرا ٣و٤ٜرا ي٤ٔرغ ٝيرٞٙ لُؼررث". ٣ٝرزيل "ت

ٕل ٌٓبربٜا فهػت ر٣ٝرال ر٣ٝرال كٜر٢  ٓارط  لبطٌ٘ار٣  ها تؿرحتخ ٣ّٞ دخَ لُؼزم لُٔا٣٘ خ تثزل بؼا ػ٤ٖخ ٝت

.ٓحزد  ًزٟ باٛب  ب فورَ لبحبزلم
19
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خرهٍ لُٜاٗر  لُبر٢ لطربٔزو تحرا ػؼرز ػرٜزل خاؿر  ٝتٕ لبفلاه٤ر  ٓرغ  -ٓٞيٞدة البإ لُلبح لإلطه٢ٓ ٌُرإ كر٢ لإلٌٓرإ الٗوا ٛرا ب٘وِٜرا ٓرثهُٞ تٕ لٌُٔبر   -

٢ُ: ال ل ٓرا "ٝها رت٣٘ا ك٢ ػـزٗا لُحا٢ُ باحث٤ٖ ياد٣ٖ ٣حظرٕٞ ل ٓز ػ٠ِ لُ٘حٞ لُبرا ٣ٝؼِن ٣ٞبطبزٕٝ لُٔظ٤ِٖٔ فح٤ش  َٛ لُرهد لُٔلبٞح  ٗوَ ٓا ٣ز٣إٝ.

ٓراو ًاٗرت فحراكع حزهٞل ػؼز٣ٖ ًبابا ك٢ ل٤ُّٞ ٝك٢ ًَ حٔاّ كإٗٚ ٣ِشْٜٓ تربؼ  ػؼز ٤ِٓٞٗا ٓرٖ لُِلرا ق. ٌُٝرٖ سٓر٤ه  خرز ردل هرا ه: تبرال. ب كررؼق لُحٔا

را حٌا٣ر  رٓش٣ر   ٤ِٕٓٞ ٗظ   ك٢ لُؼٜز..."72ػ٠ِ دري  حزلرفٜا بٔظبٟٞ طب٤ٖ دري  ٝٛذل ٓا ٣بطِو حزم ٓا   ًبام ك٢ ل٤ُّٞ ت١ بٔؼاٍ  ٣ٝ٘ب٢ٜ الُر٠ تٜٗل

ٕل "ٛرذٙ لُوـر  لُبر٢ رٝلٛرا لبررٖ لُولطر٢ ٤ُظرت بره تطراص باُلرزٝرة كاُ ِل٤رر  لُثرا٢ٗ كر٢ لإل ْل ب ٣ظربرؼا بٞبطربزٕٝ لُلؼررَ   طرهّ ػٔرز بررٖ ٓؼٞير  هِر٤هخ ثر

ز ل٥ثار ٝلٌُبو ٝباُبا٢ُ كوا لحبَ هـو لُ ٓل ظرن ك٢ ٛذل لُٔحاٍ ٣٘ظز: بٞبطبزٕٝخ ًبرو فحبرزمخ ؽ لُ طام ًإ تٍٝ ٖٓ ُوو ب٤ّٓز لُٔؤ٤ٖ٘ٓ ٝتٍٝ ٖٓ د

58  
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  10 ؽ خكتب تحت قبٞبطبزٕٝخ  -
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ك٢ ػّٕ لُحز٣ن ٝلخبِق ك٢ ػّٕ ٓـ٤ز ٛذٙ لٌُٔبر خ ٝفلاربت ل٥رلم -

 
كر٢ ل طرطٍٞ لُٔـرز١ لُزلطر٢  Julius Caesarلُذ١ تكزٓٚ ٤ُٞ٣ٞص ه٤ـز 

م ّ. 47ح٤ث فورغ لٌُٔبرر  ٝ ُري كر٢ ػراّ  ك٢ ل٤ُٔ٘ام لُوز٣و ٖٓ ح٢ لُرز٤ًّٝٞ
 

فلراربت  رلم لٌُبرام ٝلُٔرؤرخ٤ٖ ك٤ٔرا ٣بؼِرن بٜرذل ل ٓرز بر٤ٖ ٓؤ٣لرا ٝهٞػرٚ 

ٝد٣رٞ  Senecaٝها تٝرد لُلر٤ؼا٢ٗ ك٢ بحثٚ ئِ  ٖٓ ٛذٙ ل٥رلمخ ٖٓ هر٤َ لُزت١ لُوا َ بـحل  ٝهٞػٚ فرت١ طٌ٘ا  ٝؿآت ػٖ  ًزٙ ؿٔبا ؿآلا ٓث٤زل.

ٕ  ٣راٝ تٗٚل  ثز لُظلٌٞو ٖٝٓ تؿحابٚ ةDio Cassiusًاط٤ٞص فرذًز  ٤ُٞ٣رٞص ه٤ـرز ٗلظرٚخ ٝلطربزلبٕٞ تؿلرَ  ًرزٙ كر٢ ًبابافرٚ ٝٛرٞ لُرذ١خ كر٢ ٓرا ٝرت١ ثا

لُـرٞرة  بؼق لُٔـادرخ هل٠ ك٢ لٌُٔبر  ػؼرز٣ٖ. كٜرَ ًرإ لُـرٔت كر٢ ٓؼ٘ر٠ ؿرقل لُطلرزف ػرٖ حـرٍٞ الطرامة ؿ٤رز ٓوـرٞدة ٝلطربحاب  ُطِرو ٣حلرع

علُٔؼزه   حا لٌُرار( ٝٛ ٕل ك٢  ًز لُحادث  لطباػام ُألُْ ٌّٝٗ ُِحزلر لُوا٣ْ( َ ٣ذًز لُٔؤرل ٗوره ػرٖ –٣رذًز لُلرر٤ؼا٢ٗ  ٓا ب٣زٝم ُِظِط   ًزٙ ب ط٤ٔا ت

ٕل ٤ُٞ٣ٞص ه٤ـزخ ُٔا تٝػي تططُٞٚ تٕ ٣وغ ك٢ ت٣ا١ تػال ٚخ لكرطز الُر٠ تٕ ٣رارت لُ طرز بحز٣رن لٗبؼرزو ٓرٖ لُبزطراٗ  لُرحز٣ر  ٝتفر٠ ػِر٠ دلر  -بِٞفارى ت

ح بؼلْٜ 38ؽ  الو جع ًفسه،ح٤ث ًاٗت لٌُٔبر  لُز ٤ظ٤ .  لُـ٘اػ  ٝٓا ياٝرٛا ٖٓ لُٔرا٢ٗ ٕل ٌٓبر  لُرز٤ًٝرّٞ هرا ماُٜرا لُحز٣رن ٌُٝرٖ ٣رراٝ تٕ  ٣ٝزيل ت

را  ٔل َل ٓ ًاٗرت ػ٤ِرٚ خرهٍ حٌرْ لُبا٤ٓز ُْ ٣ٌٖ ًآهخ ال  بو٤ت لُٔؤطظاو لُؼ٤ِٔ  ٝلٌُٔبرراو كر٢ لبطرٌ٘ار٣  فرؤد١ ػِٜٔرا كر٢ ػٜرا لُزٝٓرإخ ٌُٝرٖ بارير  لهر

َل لُالٓار لُؼآَ بح٢ل لُرز٤ًّٝٞ. آَ كوا حـَ ك٢ ٗظزْٛخ ك٢ ػٜا لبٓرزلمٞر لُزٝٓرا٢ٗ  لُرطأُ  حب٠ حٍِٞ لُوز٤ٖٗ لُثاُث ٝلُزلبغ ح٤ث ح ا لُالٓار لُؼل ٓل ت

ٌلإ ٝٛراّ لُٔررا٢ٗ ٝالُـرام لٓب٤راسلو لُؼِٔرام ٌٝٓاكر فْٜ 217ٝ-211ًزلًه ف ر ػٜرا تٝر٤ُرإ  ٝفٞلؿرَ لُرالٓار كر٢ مرزد ل ياٗرو ٓرْٜ٘.ّة لُذ١ لهبزٕ بوبَ لُظل

Aurelian َل ٓؼظٔرٚ بحر٢ لُرز٤ًٝر273ّٞػاّ  ػ٘آا ترلد هٔغ ثٞرة لبطٌ٘ار٣  ّة275-270ف كرزل ػِر٠ الثرزٙ لُؼِٔرام. خ ّ كّحزم يشمل ًر٤زل ٖٓ لُٔا٣٘ر  حر

ٕل "ٓظِظَ لُبلا٤ٓز" ك٢ حِوبٚ لُثاُث  ٗبج ا٤٘٣ر  لُبر٢ ًاٗرت برال٣افٜا لبكرطٜاد كرال لُٔظر٤ح٤٤ٖ ػِر٠ ٣را لبٓرزلمرٞر ػرٖ "لُٔ٘اسػراو لُ ٣ٝل٤ق لُٔؤرخٕٞ ت

ٍ كال لُٞث٤٤ٖ٘ بؼا تٕ فٌٔ٘ت لُٔظ٤ح٤  ٝه٣ٞت ػًٞبٜا ك٢ ٓـز. كل٢ ػاّ  ٞل بٜراّ  Theophilusّ هاّ لُرطز٣ن ث٤ٞك٤ِرٞص391دهِا٣اٗٞص لُذ١ ٓا ُرث تٕ فح

ّة ػ٘ررآا تٓررز بررإؿهم ي٤ٔررغ 565-527ار٣ . ُٝوررا تًٔررَ رطرراُ  تٝر٤ُررإ لبٓرزلمررٞر يظررب٤٘إ فٓؼرررا لُظرر٤زلب٤ّٞ تحررا لُٔؼاهررَ لُز ٤ظرر٤  ُِٞث٤٘رر  كرر٢ لبطررٌ٘

لُٔالرص لُٞث٤٘ ".
 

 كَٜ لٗب٠ٜ ٓـ٤ز لٌُٔبر  بٜذٙ لُحٞلدث لُٔبهحو  تّ ُٗوَ ٖٓ ًبرٜا ٝٓ طٞمافٜا ٓا ُٗوَ( َٝٛ بو٢ ُِؼزم ٓا ٣ُحزم(



 

  

                        

 

ٕل بام لُب٣ّٝرَ كر٢ ٛرذل ٝػ٠ِ ٝياٛ  ٛذٙ لُححج ٝل طرا اد١ بٖ يام باهلل كإ ٔل ا ٓا يام ك٢ ٓوالٓ  ح م بط٤ٔل

ة اله٘اػ٤لرر  ٝفّث٤ز٣لرر . ٞل َل ٓ٘لبحررا ُبررٞكلز لُححررج ٝلُححررج لُٔ٘اهلرر  ٝفظررا٣ٜٝا كرر٢ لُـاُررو هرر لُٔٞكرٞع ٣ظرر
20
ٕل   ْل ال ثرر

ٖ لطررْ لُحهُرر  ٝتطررٔام ل ٗر٤ررا ٔل مخ بررَ تحزهررٞل لُبلررار٣خ ٣طِؼ٘ررا ػِرر٠ حررٞلدث تحررزم ك٤ٜررا لُٔظررِٕٔٞ ًبرررا فبلرر

ٕل لُزؿرر  كر٢ لُحرزم  ٓـاحق لُوز ٕ لُب٢ ُرْ فٌرٖ رطر٤ٔل  كر٢ ٗظرز لُ ٤ِلر  ػثٔرإ برٖ ػللرإ. ٝٛرٞ ٓرا ٣ؼ٘ر٢ ت

 .ٝلإلفهف ًاٗت به كابن تٝ ٝلسع د٢٘٣ل 

ا ٗبج ت٣لرا ػرٖ  ُْٝ ٣ٌٖ الحزلم لٌُبو ٗافحا ػٖ لُبلؼارف ب٤ٖ لُؼوَ ٝلُال٣ٖ كحظو تٝ ٓوبـزل ػ٤ِٚخ ٝالٗٔل

ل ق  ٜرا ؿزلع لُطٞل ْ ل د٣رإ ؿ٤رز تٗل ػِر٠  -ٝف٘احز تؿحام لَُِٔ ٝلُ٘لحَ كإ ل لُؼوا ا ف٘ل٢ لُؼوا ا ٝل د٣رإ فربٜل

 .ها ٜٗحت ٜٓ٘حا ٝلحال هٞلٓٚ لُظلؼ٢ ال٠ُ لبٗبواّ ٖٓ ل٥خز بإبادفٚ ٝمٔض ٓؼأُٚ -لخبهكٜا ٝف٘اهلٜا 

2 

رراو لُبر٢ حِلرت  لُ٘لاظز ٕل تػرال لٌُ٘ل ك٢ حٞلدث لُحزم ٝلإلفهف ك٢ فرار٣خ لإلٗظرإ ٣٘بٜر٢ الُر٠ لطرب هؽ ت

َل د٣ٖ لٓبهًٚ لُحو٤ور  ٝمؼ٘رٚ ػِر٠  ز لُؼوا ا١ ٝلدلػام ً و ل ؿ٢ُٞ ٝلُبححل ـل باٌُبو ٝتفِلبٜا حزها  ّٓفاٛا لُبلؼ

ػرٞلٛا ب فُحـر٠ ػِر٠ ٓرا فللر٢ ال٤ُرٚ  ار٣خطا ز ل د٣إ ٝلُٔؼبوالو. كٌاٗرت لُ٘لرار برا٣ه ٓرٖ لُحرٞلر. ٝكر٢ لُبلر

لبٗوظآاو ٝلبٗـههاو لُب٢ فحـَ دلخَ لُرال٣ٖ لُٞلحرا تٝ بر٤ٖ ل د٣رإ ٓرٖ ػظر٤ْ لُؼرزل ٝل  ٟ. ُٝر٤ض ل ٓرز 

ث٘ا بٞبطبزٕٝ ا بؼـز ٖٓ لُؼـٞر تٝ بٔـز ٖٓ ل ٓـار. ٣حال ـل زلع بر٤ٖ لُٔظر٤ح٤  ٝل٤ُٜٞد٣ر خ  ٓ ب ـل ػٖ لُ

٤ؼ  ك٢ لإلطهّ ٝب٤ٖ لٌُاف٤ُٞي ٝلُرزٝفظبإ ك٢ تٝربا  ...ٝب٤ٖ لإلطهّ ٝلُٔظ٤ح٤ خ ٝب٤ٖ لُظ٘ل  ٝلُؼل

كر٢ لطررا٤ٗا لٌُاث٤ٌ٤ُٞر : كر٢  ٓرٖ  ُري ٓرا حـرَ ٣ٝٞرد بٞبطبزٕٝ ٗٔا ا ٖٓ لكطٜاد لُٔظ٤ح٤  ُإلطرهّ.

ْل فؼ٤ٔا ثهثر   ب» ال  1499د٣ظٔرز  َل ًبررْٜ ًر٢ ٣بلزيرٞل ػ٤ِٜرا ف ة ٝتٝيررٞل ػِر٤ْٜ لؿرطحام ًر ٞل ف ٓظرِْ براُو

ٓرٖ لُارلطراو لُلِظرل٤ . ٝبرّٓز  ٝك٢ ٛذل لًُٔٞرو ًرإ لُرب ِلؾ« ٢ٛٝ فحبزم ك٢ طاح  ك٤لارل٤ٓه ك٢ ؿزٗام 

  لُهف٤٘٤ر  لٌُبو لُٔبزئ  ٖٓ ل٤ُٞٗا٤ٗ  ٝلُؼرز٣  ٝلُؼزب٤ر  ٝلٌُاُا٣ر  الُر٠ لُِـر»تُو٤ت ك٢ لُ٘لار  1515لُرابا ط٘  
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 ٣٘ظز: -

 ؽ ؽ خلُلـرَ لُ رآض ػؼرز خ9ؽ  خ2000لٌُٔبرر  ل ًاد٤ٔ٣ر   لُواٛزةخ خالوكت ة واألك ددوكة في الع لن القلدناإلسكٌلتدة: ٓحٔا ػرا لُٔ٘ؼْ ػآزخ  -

 فٖٓ لُذ١ تحزم ٌٓبر  لإلطٌ٘ار٣ (ة 161–115

  34ع  خخ طِظِ  ؿلحاو ٖٓ فار٣خ ٓـز1997 خخ ٌٓبر  ٓاب٢ُٞت تدم عو و بي الع صحظٖ البزل٤ْٛ حظٖخ  -

خ دلر لُٔرز٣خ ُِ٘ؼرزخ لُز٣رافخ لٌُِٔٔر  لُؼزب٤ر  لُظرؼٞد٣ خ هكت ت  اإلسكٌلتدة وب جا هىم أشاه  هكت ا   الحق اة الهكلكٌساتكةطؼا بٖ ػرا هللا لُلر٤ؼإخ  -

1420 //ٛ2000 ّ 



 

   

                        

 

تٝ لُِـاو لُا٣ٞ٤ٗ خ ًٝذُي لٌُبو لُب٢ فحب١ٞ ػ٠ِ ٓـاُطاو ك٢ لإل٣ٔإ ٝػوا ا كاطاة ف...ة ٝت٣لا تٛح٤  ٓظ٤ن  

«ُؼ ـ٤او ٓزٓٞه 
21
ْل يزٟ ٓ٘غ لُِـ  ٝل طٔام ٝلُث٤ام لُؼزب٤  . ث

22
 . ُْٝ فُظبثٖ الب ًبو لُطول

23
 

٘ا ٤ل  ٓؼرلزة ػرٖ لهب٘راع ػ٤ٔرن ب٤ّٔٛلر  لٌُبرامخ ٤ُٝظت لُٞها غ لُٔذًٞرة ك٢ فار٣خ حزم لٌُبو حابو لطبث

َل حٌرْ ٝٓرذٛوخ ا ؼ٤ٖ ٛٞ تٕ فظرٞد لُررهدخ ٓرغ ًر ٕل لُبلل٤ٌز ٝلُظلِٞى لُؼل حِٔر  فط٤ٜرز ٝف٘ظ٤رق فٜراف الُر٠  بَ ال

رابن. ْ برٚ لُوا را ؿرهر لُرا٣ٖ كر٢ ٓـرزخ بّٗلرٚ هرا براع ًبرو لُلرام٤٤ٖٔ ٤ُراكغ  السلُ   ثرار لُٔرذٛو لُظل ٛرذل ٓرا ٣ُربٜل

َل تثز ُِٔذٛو لُؼ٤ؼ٢.بظؼزٛا لُ زٝلفو ُح٘ٞدٙ ٤ُٝ٘ظلق لُرهد ٖٓ ً
24
لُظهيو  ػ٘ا ٝؿُْٜٞ ال٠ُ  ٝٛذل ٓا كؼِٚ 

كوا "ط٘حت لُٔ٘اطر  ُِظ٘  ٢ٌُ ٣٘بؤٞل ٖٓ لُؼ٤ؼ  كٜحٔٞل ػ٠ِ ح٢ لٌُزع ٝلطبراحٞٙ ٝلٗراكؼٞل  1059ّلُظِط  

لز٣رن لُؼآر  تٝ لُراٛٔام لُبر٢ ػرزػت ٓراػزة ٗحٞ دلر لُؼِْ كحزهٞٛا. ٝبؼا تٕ خٔراو ل٤ُ٘رزلٕ تٓرز لُظرِطإ بب

.بّػٔاٍ لُؼـو ٝلُظِو ثْ يام ٛٞ ػ ـر٤ا الُر٠ لٌُٔرإ ُحٔرغ لٌُبرو لُ٘اي٤ر  ٓرٖ لُحرزم ٝالرطراُٜا الُر٠ ب٤برٚ
25
 

ٕل  ٝٛذل َل ه٤ٔ  ٖٓ لُٔٞط٤و٠ لُب٢ »ٓا ٣حـَ ل٥ٕ ك٢ تكـاٗظبإخ  ُي ت ت١ ًبام ؿ٤ز لُوز ٕ ٛٞ باُ٘ظر  ال٤ُْٜ ته

.«٢ٛ تؿه ك٢ تد٠ٗ ٓزلفو طِْل لُو٤ْ
26
 

ٝٛررذل ٓررا ٣حـررَ ل٤ُررّٞ كرر٢ دٍٝ ػزب٤لرر  ٝالطرره٤ٓل  ػا٣رراة كرر٢ المررار ٓ طلررن ٓرراًز ٝحررزم خل٤لرر  فظرربٜاف 

لُرال َ لُلٌز٣ل  لُب٢ ها فبؼارف ك٢ لُـا ٓغ ل مزٝح  لُٔزًش٣  ُِـاُو لطبنـاٍ لُ ـّٞ لُظ٤اط٤٤ٖل ٝليبثاث 

ٍ  دٕٝ بوا ٚ ك٢ ٓزًش لُ٘لٞ  ٝلُوزلر.  كبحٞ
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 190خ ؽ الو جع ًفسه -

22
 192خ ؽ الو جع ًفسه -

23
 190خ ؽ الو جع ًفسه -

24
 123خ ؽ الو جع ًفسه -

25
 116خ ؽ الو جع ًفسه -

26
ػ٘را لُظراػ  لُؼاػررزة  1998تٝو  12ريراٍ ماُررإ بؼٔرآبْٜ لُظرٞدلم ٝبرّٝلٓز ٓررٖ لُٔره ػٔرز ٣رّٞ  ٓرٖ  ُري ٓرثه ٓرا هرراّ برٚ 324خ ؽ الو جاع ًفساه -

لُٔٞؿراة ٝلُ٘ـق بؼا ٤ُِ  ٖٓ لُٔؼرارى ٓرغ لُورٞلو لُٔبحاُلر  ٓرغ لُوا را ٓظرؼٞد. فٞيٜرٞل ٓراػرزة ٗحرٞ ٓزًرش حري ٝتمِورٞل ٤ٗرزلٕ رػاػرافْٜ ػِر٠ ل برٞلم 

ٝكر٢ ؿلرٕٞ ثرهث طراػاو تفِلرت كر٢  ُري خ لُ٘رار كر٢ لُٔطرؼر  ًر٢ ب ٣رور٢ ػر٢م افٚ. ٝتُو٤ت لُٔحب٣ٞاو ٖٓ لُ٘ٞلكذ ٝلٌُبو ك٢ لُٔام ٝٗؼرتٝخزبٞل ٓحب٣ٞ

ظرل  ار٣خ ٝلُلِل٤ُّٞ ٓحٔٞػاو ًآِ  ٖٓ لُـحق ٝلُاٝر٣او ل كـا٤ٗ  ٝلب٣زل٤ٗ  لُب٢ فؼٞد الُر٠ لُورزٕ لُباطرغ ػؼرز. ًٝرذُي ًبرو كر٢ ٤ٓراد٣ْ ٓ بِلر  كر٢ لُبر

ٝٗظرخ ٗرادرة ٓرٖ لُؼراٛ٘آ  لُلارطر٤  ت١ ًبرام  17ٝل دم ٝلُا٣ٖ. ًٝإ ٖٓ ب٤ٜ٘ا ػاد ًر٤رز ٓرٖ لُٔ طٞمراو لُوا٣ٔر  لُوز ٤٘ر  ٝلُؼا٤ٓر  ُؼرؼزلم ٓرٖ لُورزٕ 

 لُِٔٞى...ٝلػبرزٝل  ُي لٗبـارل حو٤و٤ا



 

   

                        

 

ا ف٘ب٢ٜ ك٢ لُـاُو ال٠ُ لُٔؼٜا ٗلظٚ ٝلُ٘ب٤حر   ٝالئابخ فبؼالد تٗٞلع لُـزلع ٝتمزلكٚ ٝٓٞكٞػافٚ ؿ٤ز تٜٗل

خ كٔحزهر  ػِر٠ لُٔرأل كر٢ طراحاو ػ٤ٓٞٔر خ كطورٞص ٗلظٜا: ػٌٞىخ كافٜاّخ كبلبر٤غخ كٔحأًر خ كٔـرادرة ًبرو

ٕل حزم لٌُبو ٗـز ٓر٤ٖ. لحبلا٤ُل  فْٞٛ بّ
27
 

3 

ٕل لُؼِّٞ لُؼو٤ِل  ٓا دخِت بِال ها ٔا ػِر٠ لُٔؤطلظراو  تطزػٞل» ك٢ الرطاٍ ٛذٙ لٌُبو ال٠ُ خ٤ِل  لُٔظ٤ِٖٔ  

٤٘٣  الب تكظافٚ ٝسرػت ك٤ٚ بذٝر لُؼلوام ٝلُ هف ب٤ٖ ػِٔا ٚ  .«لُال

را  ٛذل خرز تحا لُٔظبؼار٣ٖ ٣٘ـح ها اٙ بّٕ ٔل ٣ظزع ك٢ الرطاٍ لٌُبو لُؼو٤ِ  ال٠ُ لُ ٤ِل  لُؼراط٢ لُّٕٔٓٞ ُ

ٓرٖ ًبرو تكهمرٕٞ ٝترطرطٞ  ٣رادُْٜ باُٜرال٣ا لُث٤ٔ٘ر  ٓرا كر٢ خرشل ْٜ٘ -ٝال٠ُ طا ز ل بامزة ٝلُِٔٞى-ترطَ ال٤ُٚ 

ٕل لُؼورَ لُٔٞؿرٍٞ براُو٤ْ لإلٗظرا٤ٗ  .. ٝيا٤ُ٘ٞص ٝله٤ِراص ٝبط٤ِٔرٞص. ٝتبٞهزلم ترطرَ ال٤ُرٚ لٌُبرو ٝكر٢ ظ٘لرٚ ت

ٍ كر٢ لُظا٤ٓ خه٤ْ لُ ٤ز ٝلُحن ٝلُحٔاٍخ برابخبهف ٝلبٗؼروام  تؿررح ٓٞؿرٞب المرارٙ ٓبر٠ خراُن لُرال٣ٖ ٝف٘رشل

فٚ لُبّث٤ز٣ل . ٞل  ٝلُبـاع ٝلُلزلم. ُٜٝذل لٗبؼز ٛذل لُ رز لٗبؼارل ٣ٌُظرٚ ٓـاله٤ل  ٣ٝلاػق ٖٓ ه

 ٌُٖٝ فظبٞهل٘ا ك٢ ٛذل لُ رز ٝيٞٙ باػث  ػ٠ِ لُبؼ٤ٌي ك٤ٚ.

ٝل  لُٞيٞٙ ٖٓ يٜ  لإل٣ٜاّ ببح٤ٖل أّول٣ّف٢  خ كررال بٔ٘شُر  ٓرٖ ٣ربـر٢ كر٢ كزؿ  لُلؼَ هـا لُولام ػ٠ِ لُؼا

ٕل  ترف خـٔٚ ػرزل تٝ  رلػا ك٤ٜرٚ لُ ـْ باػا برَ ٣حؼرَ ُرٚ ل رف لٓبرالدل ٝٝطراػا. ُٝر٤ض ل ٓرز ًرذُي  

ٕل  ُبظز٣ح لُؼوَ ك٢ لُال٣ٖ مزل ن ٝٓ٘اكذ ٣ؼظز حـزٛا ٝالدرلًٜا. كا ٓز باإلطزلع ٛا ٛ٘ا ٖٓ يٜر  لُٔـاُطر  برّ

ٕل ٛ٘اىتٓزل ٗاكؼا ٣ٞػي كٞلفٚ ٝيو تٕ ٣ُظبوا . ّ تٝ ت  تٓزل كارلل ٣ٞػي حـُٞٚ ٝيو تٕ ٣ُظباكغ 

 و  ٖٓ يٜ  ب٘ام لُوٍٞ ػ٠ِ ٓوابِر  ٓـِٞمر  ٝٓٞٛٞٓر خ بر٤ٖ لُؼِرّٞ  ح ىٝك٢ لُ رز لُٔز١ٝل ٓـار فٜاكت 

٤٘٣ . ك٘حٖ ٕل بر٤ٖ ح٤رزة لُؼورَ كر٢ مِرو ل٤ُور٤ٖ ٝبر٤ٖ م٤ّٗٔ٘ر  لُرال٣ٖ الُر٠  لُؼو٤ِ  ٝلُؼِّٞ لُال ٗؼِرْ تٗلرٚ بػريل كر٢ ت

زلع ٝلُب٘راهق حبر٠  ـل ٕل لُؼوَ ٝلُال٣ٖ ٛا ٛ٘ا ها تُيز٣ا ػ٠ِ لُ لُحاٛش ٖٓ ل حٌاّ بٞٗا ػاطؼا ٝكزها ًر٤زل ؿ٤ز ت

ل ٝٗلررٞرل. ُٝرر٤ض ل ٓررز كرر٢ حو٤وبررٚ ًررذُي بطرر٤ٔا ٓبرر٠ ػِٔ ٕل لُؼوررَ كرر٢ لُحلررارة برراو لُؼههرر  ب٤ٜ٘ٔررا فلررادل ٘ررا ت

ظلرق ُراػْ تمزٝحافرٚ... ُٝ م بٚ ٝدلر ك٢ كٌِرٚ ٝ ٞل َل لُبز٤ًرش  لُؼزب٤  لإلطه٤ٓ  ها ٗؼّ ك٢ تحلإ لُال٣ٖ ٝفط ُٝؼر

ى لُؼاملر  لُا٤٘٣ر خ  ػ٠ِ ٓـ٤ز لُٔؤطظاو لُا٤٘٣  ٝفـ٣ٞز ٓا ط٤حـَ ُٜا ػ٠ِ ٗحٞ لطبراه٢ ٖٓ ػرّٗٚ تٕ ٣حرزل

                                                           
27

ٕل  -ٓبر٠ ثربرت لإلطرامة كر٢ ٗظرزٙ–ٓ٘ب٤ٜا ال٠ُ تٗلرٚ  دكاػ٤  ؿارخ  بٞبطبزٕٝ ػ٠ِ ٓحاًْ فلب٤غ لُب٢ فبلحلؾ ًبو ل٤ُٜٞد بطز٣و  ٗؼ٤ز ٛ٘ا ال٠ُ فز٤ًش -  كرإ

حـررز –٣ررراٝ ٛررذل لُٔٞهررق  خ140خ ؽ الو جااع ًفسااه. لُٔظررؤ٤ُٝ  فوررغ ػِرر٠ ٓؤُررق لٌُبررام ٝحرراٙ ٝب ٣ٌٔررٖ تٕ ٗؼبرررز لُؼررؼو ل٤ُٜررٞد١ ًِلررٚ ٓظررؤٝب ػٜ٘ررا.

 لُب٘اهق ب٤ٖ لُوٍٞ ٝلُلؼَ.ٝػاّ لُٞهٞع ك٢  ٓٞهلا ط٤ِٔا ػزم لُٔؼآِ  بأُثَ -لُٔظؤ٤ُٝ  ك٢ لُحا٢ٗ



 

   

                        

 

ٕل د٣ْٜ٘ كر٢ خطرز. ٝػِر٠ هرار لبهب٘راع ال  ٤ُض ت٣ظز ٖٓ الدرلى لُـا٣او لُرؼ٤ اة بأُـاُط  ٖٓ هر٤َ ال٣ٜاّ لُ٘اص بّ

 .بٜا ٣ٌٕٞ لُحزؽ ػ٤ِٜا ٝلُذلٝد ػٜ٘ا

ٝػ٠ِ ٛذل ل طاص ب٢ُ٘ لُوٍٞ لُٞلرد ك٢ لُؼاٛا ب٘ام ٓٞلكوا ُٔا ٣ـرار ػرٖ ريرَ لُرال٣ٖ ػ٘رآا ٣ٔورت لُؼورَ 

ح تٕ ٣ٌٕٞ لُوٍٞ ؿادرل ػ٠ِ ريَ د٣ٖ ٝػو٤راة ٣ٝل٤ن بٚ ٣ٝحذلر ٓ٘ٚ ٤ٌ٣ٝا إلهـا ٚ. ٝػ٠ِ ٛذل ل طاص ٗزيل 

ٖل لطربرؼاد حـرٍٞ لُ ررز ػِر٠ ٛرذل لُ٘لحرٞ ٓرٖ لُـر٤اؿ  ٝلُبؼر٤رز ب ٣٘لر٢ ًرٕٞ  ب ػٖ ريَ ػوَ ٝلػبرار. ٌُٝر

رٚ ٓرٖ ل ٝٛراّ ٝل خطرام.  ُرٚ ٣ٝ ِـل لُؼوَ ٣ظزر كر٢ لُرال٣ٖ ًٝث٤رزل ٓرا ٣ؼبرزف ػ٤ِرٚ ٣ٝرطرَ ٓرا يرام ك٤رٚ ٣ٝؼال

ة لُٔ٘طررن لُوررادر ػِرر٠ ؿررزف كراإلفهف ٛررا ٛ٘ررا كرر٢ ٓؼ٘رر٠  ٞل لُبـررح٤ح ٝلإلبطرراٍ ٝلُ٘ل ررَ ٝلبطبـررلام ٣ٌررٕٞ بورر

ة ٝل مار٣ح لُ امنر  ب بإ٣وراد لُٔٞلهرا ٝالُورام لٌُبرو ك٤ٜرا. كاُؼورَ ٓرٖ ٛرذٙ لُحٜر   ل  ٛإ ػٖ لُٔؼبوالو لُلارل

ٕل لُؼوَ  تح٤اٗرا ػرٖ لبطرب٘حاد ب ٣ٔب٘رغ  - ٝٛٞ ٣ٞليٚ لُال٣ٖ -رد٣ق ُِحٞلر لُٔ ـو ٗو٤ق ُِ٘ار لُٔبِل . ؿ٤ز ت

ٗايغ لبطبزلف٤ح٤او ُبحز٣ا  باُ٘لار ٝلُؼاٍٝ ػٖ ٓظاُي لُحٞلر. ٣ٌ٘ؼق ٛذل لُٞيٚ ػ٘ا ريَ لُظ٤اط  ٝٛٞ ٣بابلز

ٌلز كر٢ ػاهرر  ل ٓرٞر ك٤ر٘ر٢ لُ٘برا ج ػِر٠ لُٔورآاو. ٝٓرٖ تٓثِر   ريَ لُال٣ٖ ٖٓ طِطبٚ لُٔبؼاظٔ  بط٤ٔا ٝٛٞ ٣ل

رلخ ٓحٌٞٓا بٔوـا ٗر٤َ ٓبٔثَل كر٢ ػثٔإ بٖ ػللإ ٓ  ُي ٓا تهاّ ػ٤ِٚ ٖ حزم لُٔـاحق. ٣راٝ ٛذل لُحزم ٓرزل

حٔا٣  لُوز ٕ ٖٓ لُبحز٣ق ٝلُبؼ٣ٞٚ ٝلُبـ٤٤ز ٝلُبررا٣َ ٝطرا ز كرزٝم ل٥كراو لُبر٢ فطرزت ػِر٠ لُحر٘ض لُور٢ُٞل 

ٝل٣   .لُٔب٘اهَ ػل٣ٞلا ػٖ مز٣ن لُظلٔاع كاُزل

لم لُرذ٣ٖ ًراٗٞل بحلظٜرْ ُْٝ ٣ٌٖ كؼَ لُحزم بز٣نا ٖٓ ٓواؿا ط٤اط٤ل  ٓبٔثِل  ك ٢ لٗبشلع لُ ٤ِلر  طرِط  لُورزل

ر  ل بٔراْٜٗ ػِر٠ ًبرام هللا. ُٝرذُي رتٟ  اٝر ٣بٌظلرٕٞ ك٢ ل ٓـار ٣ٜٝالدٕٝ لُظِط  لُٔح٤ِل  بححل ـل لُوز ٕ ك٢ لُ

ب فٞيرا الب ٗظر   ٝلحراة رطر٤ٔ  ٝؿرح٤ح  ٓرٖ لُورز ٕ تٓرا بو٤لر  لُ٘ظرخ ك امنر  »تٗلرٚ  لُ ٤ِل  ػثٔرإ برٖ ػللرإ

ْل  ٣ٝ٘رـ٢ ٕل ٛذٙ لُ٘ظ   ٓٞيٞدة ػ٘ا حلـ  ب٘ت ػٔز بٖ لُ طام ٝلُشٝي  لُزلبؼ  ُِزطرٍٞخ ثر فا٤ٓزٛا. ٝهاٍ ال

ا لطبِٔت ٛرذل لُٔـرحق ٓرٖ ٝلُراٛا تبر٢ بٌرز ػ ـر٤اخ ٝٛرٞ ٝلُرا سٝير  لُزطرٍٞ  تػاػت لُاػا٣  لُزط٤ٔ  بّٜٗل

ٕل ػثٔرإ برٖ لُؼر ٝتٍٝ لُ ِلام. ٌُٝر٢ ٣وطرغ لُطز٣رن ػِر٠ لُٔٔاحٌراو لُحال٤ُر  تٝ ل٤ُٔ٘ٔر  تٝ ة كرإ ا ؼاو لُٔلرادل

ػلإ ُحّ ال٠ُ طٌزف٤ز فًافوة ٓحٔا ػ ـ٤ا ٝمِو ٓ٘رٚ تٕ ٣ؼرزف ػِر٠ ًبابر  ٗظر   ٓرٖ لُورز ٕ ًٝبابر  ٗظرخ 

«.تخزٟ ٢ٌُ فٞسع ك٢ ل ٓـار ٝفلزف ػ٠ِ لُح٤ٔغ بٞؿلٜا لُ٘ظ   لُٞح٤اة لُـح٤ح 
28
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الُر٠ طرا ز لُٔرإ لإلطره٤ٓ  ُبٌرٕٞ « لُزطر٤ٔل »لبهب٘اعخ ترطَ لُ ٤ِل  ػثٔإ بٖ ػللإ ٛرذٙ لُ٘ظر    ٝبٜذل

ٛ »لُٔؼبٔا ٝلُححل  ٝكزكٜا كزكا خ حأًا باُ٘لار ػ٠ِ ي٤ٔغ لُ٘لظخ  ٞل .ٖٓ لُٔـحق« لُٔؼ
29
 

ػرررْٜ باُررال٣ٖ ٝػرر٤ٚ بٜررذل لُـرر٤٘غ ٓررا كؼِرٚ لُ ٤ِلرر  لُٔ٘ـررٞر بؼررا هِرن ٓررؤرم ٓررٖ فؼرراظْ ٗلرٞ  لُلوٜررام ٝفه

ٝفٞظ٤لْٜ لُؼو٤اة ُطٔض  ثار لُؼِٔام ٝلٗبواد لُ ٤ِل  ٝالرؿآٜا ال٣لاٙ ػ٠ِ لبطبحاب   ٝلٓزٛا ٝف٘ل٤ذ رؿرافٜا. كر٢ 

َل رلد٣ٌرا٢ُ ٣لرٖٔ ُرٚ فزطر٤خ طرِطبٚ ٝالركرام ػرؼرٚ تب ٝٛرٞ حرزم »ٛذٙ ل يٞلم ُحّ لُٔ٘ـرٞر  الُر٠ تًررز حر

.«ٟ ٓا ٣ٌٌٕٞٓبر  لُ ِلام. ًٝاٗت فِي ح٤ِ  ػ٤طا٤ٗ  ٖٓ تهٞ
30
 

ررٌٞى  ا ٝٛرر٢ فـررار ػررٖ خ٤ِلرر  لُٔظرر٤ِٖٔخ هررا ؿررذلو لُؼل ٕل ٓثررَ ٛررذٙ ل كؼرراٍخ بطرر٤ٔل ٝت٣لررا فٌررٖ لُٔواؿرراخ كررإ

ؿر  ك٢ مٔض  ثار لُٔ اُل٤ٖ رت٣ا تٝ ػو٤اة   ٝتػؼِت كب٤َ لُظلحاٍ ٝلُ٘لشلع ٝت ًت لُزل

ٕل كرر٤اع  لُٔحررا لُحلررار١ل ُٝررذُي خِررؾ بؼلررْٜخ ٝٛررٞ ٣ررارص فررار٣خ لُؼررزم لُٔظرر٤ِٖٔخ الُرر٠ لإلهررزلر بررّ

لُؼزبرر٢ل ٝٛش٣ٔرر  لُؼررزم لُٔظرر٤ِٖٔ ٣زيؼررإ تطاطررا الُرر٠ كررؼق لُبل٤ٌررز ٝطررٞم لُبرراب٤ز ٝلبٗؼررـاٍ بأُٔاحٌرراو 

ر٤ام ٣رزٟ بٞبطربزٕٝ تٗلرٚخ ُٔحٔرَ ٛرذٙ ل طررامخ لطربراحت ل ػرالم تٓـرار  لُلارؿ  ب٤ٖ لُلوٜام. ٝكر٢ ٛرذل لُظل

ؿْ ٓرٖ ًثرزفْٜ. كاٗطلرّو ثرهث ػرٔٞع ٝٛرش٣ٔ لُؼزم لُٔظ٤ِٖٔ ٝٛبٌت حرزٓبْٜ ٝطراٛٔت كر٢ كرزهبْٜ بْٜ براُزل

ُِٔؼارف ٝلُؼِّٞ: حلارة لُّٕٔٓٞ برـالدخ ٝحلارة ل ٤٣ٖٞٓ ك٢ هزمر خ ٝحلارة لُلام٤٤ٖٔ ك٢ ٓـز.
31
 

4 

ٕل كؼرَ لُحرزم ُرر٤ض ٓوبـرزل ػِرر٠ ٓرا ٛررٞ د٣٘ر٢ل ٝب ٓ٘حـرزل ك٤ررٚخ برَ ٛررٞ ٣بلظرغ ٤ُؼررَٔ طرا ز  لُٔؼررارف ال

را بر٤ٖ لُٔ بِلر٤ٖخ تٝ فٞظ٤لرا طرِر٤لا  ٝلُؼِّٞخ كٖٔ ٗٞع يا٣ا ٖٓ لبػبواد ٣ٞظلرق ك٤رٚ لُؼورَ فٞظ٤لرا ال٣حاب٤لرا ٣ٞحل

ابو٤ٖ.   ها ٔا ػ٠ِ الهـام ل٥خز٣ٖ هاؿال ال٠ُ مٔض  ثار لُظل

 ًىت الكت ب )تىحكل العق ئل(  -4-1

ٔل  ٓبٔثِل  تطاطا ك٢ فرّر٣خ يظر٤ْ ل ٓرٞر ٝخرنل ػظر٤ْ لُؼٜرٞد  تًِٝت ال٠ُ لٌُبامخ ٓ٘ذ ظٜٞرٙخ ٝظا ق ٜٓ

ر ٞر  ـل ٝالخـام ل٥رلم ٝلُؼوٍٞ ٝحلع لُٔؼارف ٝلُؼِّٞ ٝٗوَ ب٤ِؾ لُٔرٞلػع ٝلُحٌرْ. ٝ يرَ  ُري ُحلرز كر٢ لُ
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ٚ لُ٘ظر   لُبر٢ فٔبٌِٜرا  98بٞبطبزٕٝخ ًبو فحبزم ؽ  - ك٢ تث٘ام ٛذل لُٞهت ًإ ٓزٝلٕ بٖ لُحٌْ ٝل٢ُ لُٔا٣٘  ها  ٛو ال٠ُ حلـ  ب٘ت ػٔرز ٌُر٢ فظرِٔل

ٜا ٓ ٖ تخ٤ٜا ٝػ٘ا ذ حزم ٓزٝلٕ لُٔ طٞم  ػ٠ِ ٓزتٟ ٝٓظٔغ ٖٓ لُح٤ٔرغ ػٖ لُوز ٕ كزكلت كواٍ ُٜا: طٞف تٗبظز ٓٞفي ٝتٗاُٜا. ٝٛذل ٓا حـَ ال  فظِٔل

ٌلي بـحل  لُ٘ظ   لُزط٤ٔ  لُب٢ فزكاٛا ػ٠ِ لُٔظ٤ِٖٔ"  ها ه: "ٓا ًإ ك٤ٜا تخذٗاٙ ٝب ٗز٣ا بؼا ل٥ٕ تٕ ٣ظٜز تحا ٣ٝؼ

30
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ُٝٗوغ ك٢ لُححارة
 

ٕل ٓرٖ  ٝلػبرزٙ لُٔلٌزٕٝ لُوال٠ٓ ت٠ُٝ ك٢ ف ٤ِا لُٔ ثز ٖٓ ب٤٘رإ لُححرارة ٝح٤طرإ لُٔرار  

ػّٕ لُِٔٞى تٕ ٣ُطٔظٞل ػ٠ِ  ثار ٖٓ هرِْٜخ بٜاّ ٓاْٜٗ ٝحـْٜٞٗ
32

ة الكاك٤  ػ٠ِ ٓواٝٓ   ٞل . كراٌُبام فٌُبظو ه

ٖٓ ٝطِطإ لُ٘لظ٤إ كإ  ٣ٔرٞو لٌُافرو ٣ح٤ر٢ ًبابرٚخ ٝال  ٣زحرَ لُحٌر٤ْ فرور٠ ٓـر٘لافٚ ٝ ثرارٙخ ٝال ل ٓرا  ػلام لُشل

ف ًَ ل ثز تُػ٤ا خطٚل ك٢ ٝرم يا٣اخ ٝٓب٠ ٗلاو لُ٘لظخ فحالد ٗظخ لٌُبام ٝٝٛربٚ  بو لُطراػ  ٝػوٍٞ لُورزلم 

 .تًثز ٖٓ ح٤اة

ُٜٝذل تؿرح ٗؼز لٌُبام ػزما تطاط٤لا ُـ٤اٗبٚ ٝحلع ٝيٞدٙ ٖٓ يٜ خ ٝبطبروام ٗؼٔٚ ٝكلا ِٚ ٖٓ يٜر  

ٕل لُؼِْ  ثا٤ٗ   ٗٚل ها ؿحل  «ُٖ ٣ُـإ بٔثَ بذُٚخ ُٖٝ فُظبرو٠ لُ٘لؼٔ  ك٤ٚ بٔثَ ٗؼرزٙ»ت
33
ٝ طررام ػا٣راةخ مِرو  

ٕل لُؼِْ ب ٣ٜو خراُؾ   ٖل ٣ٝ٘لن ػ٤ِٚ به حظامخ ٓؤٓ٘ا بّ لإلٗظإ لٌُبام مِو  لُٔحول حر٤رٚخ ٣ٜٔزٙ لُٔاٍ به ٓ

و ٖٓ لُالب َ ػ٠ِ فؼظ٤ْ لُؼِرْ ٝػرزف لُحٌٔ  حب٠ ٣ٞٛو خاُؾ لُٔحرل . كٌإ ط ام لُ٘للض باإلٗلام ػ٠ِ لٌُب

لُ٘للض. ٝل ٓز يار  ُاٟ لُؼِٔام ٝلُراحث٤ٖ ٝلُٜٞلة ٝلُٔحرل٤ٖ ػ٠ِ ٗحٞ موٞطر٢ ٣ٌراد تح٤اٗرا ٣رِرؾ ٓزلفرو لُؼؼرن 

ٖ ٣ؤ ٣ٚ. ٝك٢ ٛذل لُبٌرز٣ْ  ٣ر   ٔل ا ٣بِلٚ ٝححرٚ ػ ٔل لهب٘ام ٝفِٔظا ٝلطب٘ؼاها ٝفـلحا ٝهزلمة ٝليبٜادل ك٢ حلظٚ ػ

ٕل لٌُبامٖٓ  ٣او لبهب٘ ت١  -ٝٛٞ تكلَ ي٤ِض ٝتًزّ ت٤ٗض-اع بّ ة لُزل ٞل ٔل  ٝلرف٤ار لُ٘للض ٝه طر٤َ ال٠ُ لرفلاع لُٜ

ٝخـٞب  لُ امز ٝػحذ لُؼوَخ بٚ ٣ارى ٓا ًإ ٖٓ ل ٓٞر ػظ٤زل ػـ٤لاخ ٝبللِٚ ٣٘لربح ٓرا ًرإ ٓرٖ لُٔظرا َ 

رزخ  ـل ُرٞ »ٓظربط٤غ بـ٤رزٙ كٔوبرار ال  ٓؼٌه ٓظبـِوا. كاإلٗظرإخ كر٢ ٓحراٍ لُٔؼرارف ٝلُؼِرّٞخ ػرايش ب٘لظرٚ كٔو

٘ا ٝفؼاٛاٙ ٗلٞط٘اخ ُوِلرت لُٔؼزكر  ٝطروطت  ف٘ا ٝٓرِؾ خٞلمزٗا ٝٓ٘ب٠ٜ فحارب٘ا ُٔا فارًٚ حٞلطل ٞل ُحّٗا ال٠ُ هار ه

َل لُحرال ٝفرِلرا لُؼورَ ت١ ػو٤ٔا ٝلُ رامز كاطرال ٌُٝر ٔل  ٝلرفلؼت لُؼش٣ٔ  ٝػاد لُزل ْل  ُري ُحرزّ لُٔرزم «. لُٜ ُٝرٞ فر

ًثررز لُؼِررْخ ُٝـِررو طررِطإ لُ٘لظرر٤إ طررِطإ لُررذلًزخ ُٝٔررا ًررإ ُِ٘لرراص ٓلررشاع الُرر٠ ٓٞكررغ ُرطررَ ت»تًثررز لُ٘للررغ ٝ

ْل ٖٓ تٓٞرٙ ػايشل ٝٓؼـٞب«. لطبذًار ِلق ػططا ٝبال ػٖ لُٜٔ ٌُ ِلق لُٔزم حلع لٌُبو ٝٓا ك٤ٜا ُ ًُ  ُٞٝ. 

٣٘رـر٢ تٕ »حاكرز ٝػِر٠ ل٥فر٢ كر٢ ٓظربورَ لُرالٛز ال   ٝٛذل لُُحٌْ ها٣ْ ٓبحرالدخ يرار  ٝيٞبرا  ػِر٠ ٓرٖ ٛرٞ

ٕل ٖٓ بؼاٗا ٣حُا  ا ٝياٝلخ ًٔا ت ٔل ٗا ًظر٤َ ٖٓ ًإ هرِ٘ا ك٤٘اخ ػ٠ِ تٗلا ٝياٗا ٖٓ لُؼرزة تًثز ٓ ٣ٌٕٞ طر٤ِ٘ا ُٖٔ بؼا 

ررا ٝيرراٗا ٔل «ٓررٖ لُؼرررزة تًثررز ٓ
34
ررٞر لُر٤ا٤ٗلرر  ٝلُؼرررارلو لُٔحاس٣لرر   . ـل ٝبٜررذٙ لُ ـررا ؾ ٝلُٞظررا ق ٗلٜررْ فِرري لُ

سدٝلا ؿر٤اؿ   ٣بررالٟ لٌُبرام بٜرا  ل هرارة خارهر خ ٣٘طرن ػرٖ لُٔرٞف٠خ لُٔـٞؿ  بّطا٤ُو لُٔرار ٝلُٔوابِر  ٝلب

                                                           
32

  72ؽ  68ؽ  خ1996 ب٤زٝوخ - ػرا لُظهّ ٓحٔا ٛارٕٝخ دلر لُح٤َ خ فحو٤ن1خ اكت ب الحكىاىلُحاحعخ  -

33
ٖ لُر٘رام ٛذل ٓا  ًزٙ لُحاحعخ ك٢ ٓوالٓ  ًبام لُح٤ٞلٕخ ك٢ ط٤ام فلل٤َ لٌُبام ٝفل٣ٞوٚ ػ٠ِ طرا ز تٗرٞلع لُر٤رإخ كر٢ ٗرؾل ٓؼرٜٞر ٓحٌرْ لُـر٤اؿ  ٓبر٤ -

م ك٤رٚ الُر٠ ٓٞكرٞػ د لُٔواؿا ٝل بؼرادخ فطرزل ع لُولا٣ا ٓبؼال ٞل او ػا٣راة ُٜرا باٌُبرام تطررام ٝتٗظرامخ ٓرٖ هر٤رَ ٓشل٣را لٌُبرام ٝكلرا ِٚخ ٝلُٞظرا ق لُبر٢ ٓب٘

ورٟٞ بٜرا تطررابٜا الُر٠ ٣ٜ٘ق بٜاخ ٝػرزٝم لٌُبابر  ٝلُبلر٤ُّقخ ٝمر٤ؼر  لُٔؼزكر  لإلٗظرا٤ٗل  فظراْٛ ل ي٤راٍ لُٔبؼاهرر  كر٢ ف٤ٔ٘بٜراخ ٓل٤راة ٓرٖ حٌرْ ل ٝل رَ الكرادة ف

 84ٔزيغ ٗلظٚخ ؽ لُٔؼزك  ٣ٝحظٖ حظلٜا ٖٓ لُحٌْ. لُ

34
  85لُحاحعخ لُٔزيغ ٗلظٚخ ؽ  -



 

   

                        

 

رزخ ٍ ٝل٥خا ٝل رٌَ ٝخهكرٚخ ٝلُحر٘ض  ٣ٝبزيْ ػٖ ل ح٤رامخ ٣ٝحٔرغ ل  راٛا ٝلُـا روخ ٝلُؼو ٝلُ لر٢ل ٝلُظلراٛزخ ٝلُؼل

٢ٓٝ ٝلُٜ٘ا١ل ٝلُلارط٢ل ٝل٤ُٞٗا٢ٗل ٝلُوا٣ْ ٝلُُٔٞلا  ...ٝكالٙخ ٝل ػزلب٢ل ٝلُزل

را ػرزف لُؼورَ ػِر٠ لُؼورٍٞ ٝك٢ فار٣خ لُحلرار ٔل ة لُؼزب٤لر  لإلطره٤ٓ  كبرزة ٓلر٤ن  تػرزم ك٤ٜرا لٌُبرام ُ

يررراٍ ٓررٖ لُبزئرراو ػرٖ لُ ررارا ٝخاؿرر  ٓررٖ »ٝف٤وظرت ل  ٛررإ ُِٔؼررارف ٝلُؼِرّٞ ف٤وظررا تكلرر٠ الُرر٠ فرزلًْ 

ػ .«ل٤ُٞٗإ ٞل خ ٝك٢ لسد٣اد ػاد لُٔؤُلاو ك٢ لٌُٔبراو لُؼزب٤ل خ ك٢ ٓحابو ٓؼزك٤ل  ٓب٘
35
 

لٌُبررام بُررذُت ل ٓررٞلٍ ٝلُٜررال٣ا ػِرر٠ ٗحررٞ ٣بررشلٝا ك٤ررٚ ٝلهررغ لُبررار٣خ ب ٤رراٍ لُررزٝلةخ ٣بحرراث  كلرر٢ طررر٤َ

بٞبطبزٕٝ ػٖ لُ ٤ِل  لُّٕٔٓٞ ٝها ؿٔز تبامزة ب٤شٗطر  ٝلُِٔرٞى ل٥خرز٣ٖ باُٜرال٣ا ٓوابرَ تٕ ٣زطرِٞل ُرٚ ًبرو 

ٝيرا٤ُ٘ٞصخ ٝله٤ِراصخ لُلِظل  لُبر٢ ٣ٔبٌِرٕٞ كر٢ خرشل ْٜ٘خ ٓرٖ تػرٜزٛا ًبرو تكهمرٕٞخ ٝترطرطٞخ ٝتبرٞهزلمخ 

٤اطرر خ فرراكلوت ػِر٠ بـررالد ًبررو طراػاو ػِرر٠ فّطرر٤ض لُؼـرز لُررذلٛر٢ل ُِحلررارة  ٝبط٤ِٔرٞص... ٝبللررَ ٛرذٙ لُظل

لُؼزب٤ل  لإلطه٤ٓل . ٣ٝذًز بٞبطبزٕٝ ؿٞرة مز٣ل  ٖٓ ؿٞر حول لٌُبام ٝلُبزؿ٤و ك٤ٚ ٝلُحثل ػ٤ِٚخ ٓرا ُحرّ 

٣اكغ ثٖٔ لُ٘ظخ ل ٠ُٝ باُذٛوخ  ُثخ ال  فذًز لُٔؤرخٕٞ تٗٚل ًإال٤ُٚ لُ ٤ِل  ل ٗاُظ٢ ٛؼاّ بٖ ػرا لُزحٔإ لُثا

ل ٖٓ ال٣حراد لُح٤ِر  ُبرٞك٤ز لٌُبرامخ ٓرٖ  ُري ٓرا  لُؼِٔام. ُْٝ ٣حا ٝتٗٚل بٜذل لُبؼح٤غ لطبوطو ال٤ُٚ بؼق لُ ِلام بال

الٕ لُلز٣ر  هاّ بٚ لُحٌْ لُثا٢ٗ ك٢ ٓؼزف ركلٚ دػٞة رياٍ لُا٣ٖ ٓ٘غ لُ ٔزة  ٓزل ال٣اْٛ بـِٞلفْٜ ها ه ُْٜ 

ْل   بف لٌُبرو لُٔذِٛر  فبحراث ػرٖ فرار٣خ ٓـرز تٝ  لُٔلزٝك  ػ٠ِ لُ ٔزة تفاحت ُٚ ف٣ٌٖٞ ٌٓبر  ك ٔ  فلر

فار٣خ لُٔـزم لُؼزب٢ تٝ ٓؤُلاو لُؼاكؼ٢ تٝ ِٓ ؾ ُِبِٔٞد ُِؼٜا لُوا٣ْ ٝلُحا٣ا...
36
 

وت لُرحٞث ك٢ ٓ بِق ٤ٓاد٣ٖ لُٔؼزك  ٝٓ ٔل حابو لُ٘لؼام لبٗظرا٢ٗل ًٝإ ٖٓ تثز لبحبٌاّ ال٠ُ لُؼوَ تٕ فؼ

ٌٓبرر  ػرؼر٤  كر ٔ  فظرٞد ك٤ٜرا حز٣ر  لُبل٤ٌرز » ٤ُلح٢ ب٤ت لُحٌٔ  ك٢ لُوزٕ لُثاُث ُِٜحزة/ لُباطرغ ُِٔر٤هد 

«ٝلُبؼر٤ز ًٔا تؿرح ِٓبو٠ ُِ٘واع ٝلُبلاػَ ب٤ٖ لُلِظل  ٝلُا٣ٖ
37
 

را رٕٞ ك٢ ٛذل لُر٤ت لُؼ٢ِٔ ف ُق لُؼِٔام ٝلُرراحثٕٞ لُٔظرِٕٔٞ ٝلُٔظر٤ح٤ٕٞ ٝل٤ُٜرٞد  ـل ٕ ٝلُ ٝلُشرلدػرب٤ٞل

فل٤ٌرز طر٤ِْ ٝػورَ هر٣ْٞ ٝرؿرر  كر٢ لإلكراك  ٝلإلبرالع تثٔرزوخ كر٢  -ػ٠ِ لخبهف تد٣راْٜٗ ٝػوا راْٛ–٣حٔؼْٜ 

ٓحرراٍ لُرحررثخ ترهرر٠ تػررٌاٍ لُبؼررإٝ ٝلبٗظررحاّ. ٝببل٣ٞررن لُؼوررَ ٗؼررّ كررزم ٓررٖ لُرر/٤ُّق ًررإ ٓـررار لُٔحررا 

رة لإلٗظا٤ٗ  ػٔٞٓا. كٔرٖ ؿرٞر لُٔحرا ٝلإلػرزلم  ُري ٝلإلػزلم ب ك٢ حلارة لُؼزم لُٔظ٤ِٖٔ بَ ك٢ لُحلا
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 102خ ؽ الو جع ًفسه -
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 112خ ؽ الو جع ًفسه -



 

   

                        

 

لب بهف لُحاؿَ ك٢ ب٤ت لُؼِْ ب٤ٖ لُٔظ٤ِٖٔ ٝلُٔظ٤ح٤٤ٖ ٝل٤ُٜٞد ٝلُشرلدػب٤٤ٖ ٝلُـا ر٤ٖخ ًاٗٞل ٣رحثرٕٞ كر٢ 

َل فؼرإٝ ٝلٗظرحاّ ٣حٔؼٜرْ لُؼورَ ٝلُٔوـرا لإلٗظرا٢ٗ ٝالٕ  ػِّٞ لُلِي ٝلُز٣اك٤او ٝلُحـزلك٤ا ٝطا ز لُؼِرّٞ بٌر

 فْٜ ٓ بِل . باو د٣اٗا

 ً ت الكت ب )رٌ عة العق ئل( -4-2

٣٘ارا كؼَ لُحزم ٝلإلفهف ٛا ٛ٘ا كرٖٔ ٓؼرزٝع ط٤اطر٢ل هاؿرا الُر٠ فلُبط٤ٜرزة ب كر٢ ٓؼ٘راٙ ل رطرط٢ل 

لُراػث ػ٠ِ ف ٤ِؾ لُ٘لٞص ٖٓ لُؼزٝر ٝل٥ثاّ ٝالٗٔا ك٢ ٓؼ٘اٙ لإل٣ا٣ُٞٞي٢ لُوا ْ ػِر٠ مٔرض لُهحور٤ٖ ٥ثرار 

٣ررزس ٛرذل لُٔظٜرز كر٢ كبرزلو لُبحرٍٞ  ٔ٘ر  ٝلُربحٌْ كر٢ لُؼورٍٞ ُبؼظر٤ْ لُظرِط  ٝلُ٘لرٞ .لُظابو٤ٖ طر٤ه ال٠ُ ل٤ُٜ

لُٔظب٤ُٞ  ػِر٠ لُحٌرْ ٝل ٗظٔر  لُحا٣راة لُٔاكٞػر  بٜرايض  لُظ٤اط٢ ػ٘آا فِحّ ل ْٓ لُلافح  ٝلُظِط  لُظ٤اط٤ل 

ة الُر٠ فـ٤٤رز فرار٣خ لُررهد لُٔلبٞحر  تٝ الهآر   ٝل ٣ُحاطرو ك٤رٚ لُٔاكر٢ « يا٣راػٜرا »لُظل٤طزة ػ٠ِ لُؼلؼٞم لُٔـش

ٝلُولرام ػِر٠ ٓرا « لُؼلٞل و»لُلٌز ٖٓ « فـل٤  »ٓحاطر  ػظ٤زة ًث٤زل ٓا ف٘ب٢ٜ بٚ ال٠ُ لُبش٤٣ق ٝلُبلحز٣ق ٝ

 ُٝذُي فٌثز ٓـادرة لٌُبو ٝحزهٜا ٝٓحاطر  تؿحابٜا.«. طهٓ  لُؼوَ ٝلُبلل٤ٌز»٣ُؼبرز خطزل ها ٔا ٣بٜالد 

لكغ ل ًرز ب ٕل لُال رِط  ٣ٝزٟ بٞبطبزٕٝ ت رفٌام ٓثَ ٛرذٙ ل كؼراٍ ٓحٌرّٞ باهب٘راع هر١ٞل ُراٟ تؿرحام لُظل

ٓلادٙ تٗٚ ب ٣ٌٖٔ ل٤ُٜٔ٘  ػ٠ِ لُؼؼو لُٔبؼِْ لُٔثوق.
38
ْل ٛذل لُلؼَ طرٞلم براُحزم لُؼزطر  لُبر٢ فرّف٢ ػِر٠   ٣ٝب

َل ػر٢م كبٔحررٞ لُٔؼراُْ ٝل٥ثرار ًر
39
ٓررٖ  ُري ٓرا حرراث كر٢ لُؼرزلم كرر٢ كبرزة لُحظرز لُٔلررزٝم ػ٤ِرٚخ كوررا تدلو  

٤لاو لُبلب٤غ ٝلُب٘و٤و لُؼؼٞل ٤ل  ال٠ُ طزه  لُـزب٤٤ٖل ٓناو ل ُرٞلر لُٔظرٔار٣ل  ٝلُبلحرق ٝالُر٠ لخبلرام لُٞثرا ن ػِٔ

را ب٤ؼرت كر٢ لُحا٣ور  لُٔوابِر  بره  ٝفا٤ٓز ب٤رت لُحٌٔر  ٝالفرهف  بف لٌُبرو لُبر٢ ُرْ فحبرزم ٓرغ لُٔر٘ر٠ ؿ٤رز تٜٗل

ٝيَ.
40
ْل ٛذٙ لُلٞك٠ ًاٗت ل٤ُ٘زلٕ درػا ُؼ٤ِٔاو ل  ر٤ٖ ٣ـ٘ٔرٕٞ ٝك٢ خل و ٝلُظلطٞ ٝالمارل ٓ٘اطررا ُِٔبطلِل ُٜ٘ل

ٖٓ لٌُٔبر  ل ًاد٤ٔ٣  ٓا ٣ز٣إٝ.
41
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39
ٓلزو لُٔالكغ ل ُٔا٤ٗ  1940ٖٓ  ُي ٓا حـَ ط٘   - لُـزبر٢ كر٢ حورَ لُٔؼزكر  ٌٓبر  ُٞكإ لٌُرزٟ لُب٢ باو رٓرش لإلخرام  ك٢ لُحزم لُؼا٤ُٔل  لُثلا٤ٗ  ال  د

ًٔرا حزهرت ػؼرزة ٓه٣ر٤ٖ ٓرٖ ًبرو لُٔحٔٞػراو لُؼآر  ل ُٔا٤ٗر  بلؼرَ ػ٤ِٔراو لُوـرقخ٢ٛٝ حـر٤ِ  فورارم ثِرث لٌُبرو  ٝلحبٞو ٓا ٣لٞم ل٤ُِٕٔٞ ًبرام.

ٕل  ِٛر  كلره ػرٖ فٌزلرٛرا ًث٤رزل. كورا ًاٗت ٓذ 1944-1940ها ٔ  ػ٤ِٔاو لُوـق لُٔآزة ٌُِٔبراو ٓا ب٤ٖ  لُٔٞيٞدة ك٢ لُرهد  ٗذلىة ٣ٝؼ٤ز بٞبطبزٕٝ ت

تُرق كر٢ ػرارفز...ًإ ٣ٞيرا كر٢ ٛرذٙ لُٔا٣٘ر  ً٘رش  23تُق كر٢ دٝل١ ٝ 110تُق ك٢ بٞك٤ٚ ٝ 42تُق ًبام ٖٓ لٌُٔبر  لُرِا٣  ُٔا٣٘  فٞر ٝ 200يزٟ فا٤ٓز 

 263ٝؽ 255خ ؽ الو جع ًفسه ٖٓ تُل٢ ٓ طٞم ...

40
ٕل ٓوب٘ا٣بٜرا هُرالرو ػؼر٤ل  لُـرشٝ بِٔر٢ٗٞ ٣ؼ٤ز بٞبطبزٕٝ ال٠ُ ت٤ٔٛل   330خ ؽ الو جع ًفسه - لٌُٔبر  لُٞم٤٘ل  ٌٝٓبر  ل ٝهاف لُٞلهؼ  هز٣را ٜٓ٘را. ٣رذًز ت

تُرق هطؼر  ها٣ٔر  ًاٗرت ٓـرادرة تٝ ٓظرزٝه  ؿاُررا فٓرٖ  27ٓطرٞػ  ٓزهٔل . ٣ٝؼر٤ز ت٣لرا الُر٠ الؿرهم دلر ؿرالّ ُِٔ طٞمراو ٝلُرذ١ ئؼرت ك٤رٚ لُظرِط  

 ًٝزبهمة ل ٌٓ٘  لُؼ٤ؼ٤  لُٔواط  ك٢ لُ٘حق

41
  330 خ ؽالو جع ًفسه -



 

   

                        

 

« لُؼا٤ٓلر  لُثواك٤لر »ٝػ٠ِ ٛذل لُ٘لحٞ يزو فِي لُٔٞلًو لبحبلا٤ُ  ك٢ تُٔا٤ٗا لُ٘لاس٣لر  ػ٘رآا لطربٜاف ٛبِرز 

ر ط٘   «الٗظا٤ٗ  يا٣اة»الرطام ه٤ْ  1933ٝهزل
42
ُلٌز٣ل  بإحزلم  بف لٌُبو. لهبلت ف ٤ِؾ لُرهد ٖٓ لُظلّٔٞ ل 

ػ٤ِٔراو ف ِر٤ؾ لٌُٔبرراو ٓرٖ لُٔطرٞػراو  1950ٝػ٠ِ لُ٘لحٞ ٗلظٚ يزو ك٢ لبفحاد لُظٞك٤اف٢ فطرابواة طر٘  

كٌإ الرطراٍ تم٘رإ لٌُبرو الُر٠ ٓـر٘غ ػحر٤ٖ لُرٞرم.« لُ ط٤زة ل٣ا٣ُٞٞي٤ا»
43
ر٤ٖ البلرإ   ـل ًٝرذُي ل ٓرز كر٢ لُ

الفرهف ت٣ر  ًبابر  فورغ فحرت ت٣را٣ْٜ ٓرٖ ترلػر٤ق تٝ ًبرو ها٣ٔر  تٝ « ٓاٝ»خ كوا ًإ ٓظٔٞحا ُح٘ٞد 1949ثٞرة 

ْل طرحو ٓه٣ر٤ٖ لٌُبرو لُ٘رادرة ٓرٖ  ًبو تي٘ر٤  تٝ ف ط٤طاو ك٤٘ ... ُْٝ فُظبثٖ البل لٌُباباو لُٔارًظ٤ل . ُٝرذُي فر

فز٤ْٓ »ًاد٤ٔ٣  ٝلٗبٜت ال٠ُ لُحزم ُْٝ ٣ؼا تٓاّ لُٔثول٤ٖ ٖٓ حٍِٞ ؿ٤ز لُٔٞو تٝ ٓؤطظاو لُوزلمة لُؼآ  تٝ ل 

«تٗلظْٜ بّٗلظْٜ
44
 

َل لُظلاٛزة ل٤ُّٞ ُٝؼ
 

تػال ٓا فٌٕٞ لٗبؼارل ٝٗبا حٜا تكظغ ٓا فٌٕٞ هظٞة ٝٝحؼ٤  ب ٌُثرزة لُطٞل رق ٝلُِٔرَ 

ز ٝلُؼحش ػٖ لُبلطٖل ال٠ُ ح٤َ لُ ـل ٤ٖٛٞٔٔ ٝلطبزلف٤ح٤او لُظ٤اط٤٤ٖ لُذ٣ٖ كحظو بَ ُطـ٤إ لُحَٜ ٝؿ٤ام لُبر

رلٛ٘ٞل ػ٠ِ ٛذٙ لُظاٛزة ٝرتٝٛا تٗحغ ٝط٤ِ  إلثارة لُرـلام ٝلٌُزل٤ٛ  ٝخِرن لُب٘راحز ٝفرا٤ٓز لُٔرإ ٝالفرهف 

لُلٌز ٝالػالّ لإلٗظإ لُٔـلٞم ػ٤ِٚ. كٌإ فؼح٤ؼْٜ ُِحزًاو لُا٤٘٣  لُظ٤اط٤ل  كر٢ لُظرزل ٝالٌٗرارْٛ ال٣لاٛرا ػِر٠ 

ٝلُب٘ظ٤ٔاو ال٠ُ ٛذٙ لُ اػ  ٝرك٤ت باُالٝر ك٢ ٓوابَ طِط  ٤ٔٛٝر  ٝٗلرٞ   ت فِي لُحزًاولُؼِٖ. ٝطٞلم فلط٘ل

ا  .ك٢ لُحا٤ُٖ ٓؼا ًاٗت طرو ٛذل لُالٓار ٓحاٝد تّ لٗ اػت طذلي  ٝهِل  فحزب  كإٜٗل

                                                           
42

ػ٘را لُظرراػ   1933ٓرا١  10ٓؼراٛا ٓرٖ ف٘ل٤رذ ٛررذٙ لُورزلرلوخ ٓرٖ  ُري ٓرا ٝهررغ كر٢  ٣رذًز بٞبطرربزٕٝ خ267-266 ؽ ؽ خكتاب تحتا قبٞبطربزٕٝخ  -

طار ٝكا ٖٓ لُطِر  ك٢ ًٓٞو فبوآٚ ٓٞطر٤و٠ كرزم لُٜحرّٞ ف...ة ًرإ لُطِرر  ٣زفرإٝ ُرراص ٜٓزياٗراو لفحرادلفْٜ  لُؼاػزة ٤ُه ك٢ طاح  ل ٝبزل برز٤ُٖ. كوا

  كر٢ رفرَ ٣ٝحِٕٔٞ لُٔؼاػَ ب٣ّا٣ْٜ. هاّ حِٔ  لُٔل ٔاو بزعل لُربزٍٝ ػِر٠ لُٔحزهر  ٝتُٝؼرٞل لُ٘رار ك٤ٜرا. ػ٘راٛا يِررت لُؼراح٘او لٌُبرو ٝلؿرطق لُطِرر

: كرال الٌّذد  األول ٝػ٘ا الُوام ًَ رسٓ  يا٣اة ٖٓ لٌُبو ك٢ لُ٘ار ًإ ٗذ٣ز ٣ؼِٖ ػا٤ُا لطْ لُٔؤُق لُٔالٕ ٣ٝذًز هزلر لُحٌْ باُب٘ل٤ذ:. إلُوام لٌُبو ك٢ لُِٜو

م ل خههر٢ : كال لبٗحطاالٌّذد  الخ ًيلُ٘شػ  لُٔاد٣  ٝؿزلع لُطرواو ٖٝٓ تيَ ٝحاة لُؼؼو ٝٓلّٜٞ ٓثا٢ُ ُِح٤اة تُو٤ت ك٢ لُ٘ار ًبو ٓارًض ًٝاٝفظ٢ٌ 

: كرال لُٔؼراػز الٌّاذد  الخ لاجٝرٝر لُاُٝر  تُو٤رت كر٢ لُ٘رار ًبابراو ٛ٘رز٣غ كرإ ٝلرٗظرت ؿرهسر ٝل٣ز٣ري ًاطرب٘ز  ٖٝٓ تيَ لُظِٞى لُحظرٖ ٝ ٤٘ٛر  لُؼا ِر 

لُلظراد لُزٝحر٢ ٝلُؼرطن ٝكرال فؼو٤را : كرال الٌّاذد  ال اباع لُا٤ٗن  ٝلُ ٤اٗ  لُظ٤اط٤  ح٤اٍ لُؼرؼو ٝلُاُٝر  تُو٤رت كر٢ لُ٘رار ًبابراو كز٣را٣زى ٣ِٜٝراُْ كٞرطربز

: كرال فش٣ٝرز فار٣ ٘را ٝفرا٤ٗض لُؼ ـر٤او لُبار٣ ٤ر  الٌّاذد  الاا ه ٓظ٢م ُِح٘ض ٖٝٓ تيرَ ٗررَ لُر٘لض لبٗظرا٤ٗ  تُو٤رت كر٢ لُ٘رار ًبابراو طر٤ـٔٞٗا كز٣ٝرا 

: كرال لُـرحل٤٤ٖ ل ياٗرو ٝكرال فٞيٜرافْٜ ل٤ُٜٞد٣ر  سا د الٌّاذد  ال لُؼظ٤ٔ  ٖٝٓ تيَ لحبزلّ ٓاك٤٘ا تُو٤ت ك٢ لُ٘ار ًباباو  ٤ٓرَ ُٞدك٤٘رؾ ٝٝلرٗرز ٤ٛـٔرإ

: كرال لُ ٤اٗر  الٌّاذد  السا بعلُا٣ٔوزلم٤  ٖٝٓ تيَ ػَٔ ٓب٤وع ٝفؼإٝ ك٢ ػ٤ِٔ  الػادة لُر٘ام لُٞم٢٘ تُو٤ت ك٢ لُ٘ار ًباباو ف٤ٞدٝر ٝٝلف ٝيٞرا بزٜٗارد 

الٌّاذد  زب٤  لُؼؼو ػ٠ِ لُٔرادئ لُظ٤ِٔ  تُو٤ت ك٢ لُ٘ار ًباباو الر٣ي ٓار٣را رٝٓرارى ل دب٤  ح٤اٍ ي٘ٞد لُحزم لٌُرزٟ فلُحزم لُؼا٤ُٔ  ل ٠ُٝة ٖٝٓ تيَ ف

 ُري  : كال لُظلاٛ  ٝلُـطزط  ٝٓرٖ تيرَ لحبرزلّ ٝفورا٣ض خِرٞد لُرزٝر ل ُٔا٤ٗر  لُو٤رت كر٢ لُ٘رار ًبابراو فًُٞٞظر٢ٌ ٝتٝطر٤بش٢ً. ٝهرا تُُو٤رت كر٢ ٗرارالخ هي

 خز٣ٖ.. فِي ل ػٔاٍ يزو ك٢ لُٞهت ٗلظٚ ك٢ ػاة ٓإ ًر٤زة تخزٟ...ػِلن تحا لٌُبام ها ه: "ػ٘آا تطرٔغ  تُق ٗظ   ُؼاة ٓؤُل٤ٖ 25ٝ 20لُٔظام ٓا ب٤ٖ 

ْل ػِلن ًافرو  خرز بوُٞرٚ: ٕل ػ٤ِٔراو حرزم لٌُبرو ٣ربْ فورا٣ٜٔا ً ط٤نر  كرال لُؼورَ. ٌُ٘٘ر٢ ترلٛرا  تحاْٛ ٣٘طن بٌِٔ  ثواك  تهّٞ ببذخ٤ز ٓظاط٢ باُزؿاؽ" ث ال

ْل فاػر٤ٖ لٌُٔبرر  ل ُٔا٤ٗر  ُِحز٣ر  ٣رّٞ  ًرزٟ ػ٤ِٔر  حرزم لٌُبرو كر٢  ػ٠ِ لُؼٌض رٓشل ُٜ٘ل  رٝح٤  باُ٘ظر  ُح٤ٔغ تُٝني لُوا٣ظ٤ٖ ٝلُ٘رهم ٝلُؼرزكام" ٝفر

 فحت ر اط  ٛ٘ز٣غ ٓإ ٝتٗار٣ٚ ي٤ا ٝرٝٓإ رٝبٕ ٤ُٕٝٞ كٞفؼؼزلٗـز 1934بز٤ُٖ ٓارص 
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ٍ ػِر٠ لُؼوا را ٞل م لُؼوَ ك٢ ؿر٘اػ  لُؼرزل ٣ٝؼر كر٢ ف٘ل٤وٜرا ٗاٛحرا كر٢ ٓؼاُحر  لُٔظرا َ مزل رن  ٌٝٛذل ٣بٞرل

را كر٢ لُحو٤ور  فـرادر لُزك ق ٝلإلهـام. ٢ٛٝ مزل ن ؿ٤ز ػو٤ِ  ها فْٞٛ ك٢ لُرام بحِرٍٞ لُٔؼلرهو ؿ٤رز تٜٗل

 .ػ٠ِ ٓا ٛٞ خهك٢ل ٝفظؼ٠ ال٠ُ ٓؼاُح  ٓا ٣راٝ خطّ بّخطام هاط٤  ٝٓلاػل 

ٗظزٗررا كرر٢ ظرراٛزة حررزم لٌُبررو ٝالفهكٜررا ٓررٖ يٜرر  ٓررا ٣٘ؼررّ برر٤ٖ لُؼوررَ ٝلُؼو٤رراة ٓررٖ فؼررارف ٣ؼرراٍ ك٤ررٚ 

َل لُٔؼلرهو لُوا ٔر  بأُ٘اهؼر  ٝلُحرٞلر ك٤حربٌْ الُر٠ لُ٘لرار ٣ِٝحرّ الُر٠ ٓؼاهرر  خـرٔٚ بطٔرض  لُٔؼبزف ػٖ حر

. كاُ٘لرار ٛرا ٛ٘را ٛر٢ لُٞثٞه٤لر ٝل كرن لُٔـِرن كر٢    لُٔطِور خٓؼأُٚ ٝٓحٞ ٣ٞٛبٚ ٝلٗبشلع ٝيٞدٙ لُٔادل١ ٝلُلٌز١ل

لُبل٤ٌزخ ٢ٛٝ ركق لُٔ٘اهؼ  ٝلُحٞلرخ ٝالهـام ل٥خز كٌزل ٝثواك  ٝيظال تح٤اٗا. ٢ٛٝ ت٣لا خطل  ٝلطبزلف٤ح٤ل  

ٛاّ ٝفا٤ٓز ْٝٝٛ ب٘ام ٝفؼ٤ٔز. ٝتًثز ؿاٝر ٛذل لُلؼَ لُبلرا٤ٓز١ل ػرٖ تؿرحام لُؼوا را ٝلُ٘رامو٤ٖ باطرْ لُرال٣ٖ. 

ر ٛذل لُلؼَ لُبلا ٕل ب٤ٖ لُؼوَ ٝلُؼو٤اة لخبهكا يٞٛز٣لا ك٢ مز٣و  لُبل٤ٌرز. ٝٛرٞ لخربهف  ٤ٓز١ل ٝك٢ فٌزل ًلا ت ٓا ٣ؤ

تػظْ ُحظاو لُبار٣خ ٗلؼا ٢ٛ ُحظر  لبُبورام برا٥خز  كٌاٗت ٣ؼاُحٚ لُؼوَ باُحٞلر ٝفحبٌْ ك٤ٚ لُؼو٤اة ال٠ُ لُ٘لار.

ُؼرزم ُحظر  ركرق ل٥خرز كٌرزل لُٔ بِق رت٣ا ٝهرُٞٚ ٝٓحاٝرفٚخ ًٝاٗت تكؼق لُِحظاو ٝتٜٝٛ٘ا ك٢ فار٣خ ل

 .ٝثواك 

ى ل  ٛرإ فظراؤب ػرٖ ححرْ لُ ظرزلٕ لُرذ١  ٕل لطبؼٔاٍ ػرارلو لُحزم ٝلإلفهف ٖٓ ػرّٗٚ تٕ ٣حرزل ؿ٤ز ت

َل باُرؼز٣ل  ٝػٖ لُٔٞرٝث لُلٌز١ لُٜا رَ لُرذ١ كراع ٜٓ٘را. ٝلُحرنل  ٕل كؼرَ لإلفرهف ٛرا ٛ٘را ُر٤ض كر٢ ٓؼ٘ر٠  ح ت

ٕل ٓؼظرْ لٌُبرو لُٔـلرٞم ػ٤ِٜرا هرا ٗحرت ٓرٖ فحولن لُوـا ٖٓ لُلؼَ ٝب ٛٞ رد٣ق ُِٔ حٞ ٝمٔض ل ثز  ُري ت

لُ٘ار ٢ٛٝ فُِو٠ ك٤ٜا. كاُحزم ُْ ٣ذٛو بٜرا الُر٠ لُ٘ظر٤إ كرإ ل ٓرا تُحزهرت ٗظر   ػِر٠ لُٔرأل لػربؼِت كر٢ لُ٘لرٞص 

ٓللر٤  كر٢ لُـاُرو الُر٠ ٗب٤حر   رؿر  ك٢ لطبطهع لُ لا٣ا ٝٓؼزك  ل طزلر كإ ل لُزؿر  ك٢ لُٔحٞ ٝمٔرض ل ثرز

اهق لُوـا بَ فحؼَ ل ثز لُٔـلرٞم ػ٤ِرٚ تًثرز لطرباػام ٝحلرٞرلخ ٝال ل ل٤ُ٘رزلٕ ٌُِبرام ٗؼرْ لُؼرٕٞ ػِر٠ ف٘

ٝٓؼ٤ٖ ٌُِهّ ػ٠ِ لٌُهّ. ٝال ل ػ٤ِٔل  لإلفهف لطبزلف٤ح٤ل  ٗايؼ  فح٢٤ ٓناو لُ٘ظخ  ٢ٛٝ ػ٤ِٚ بزد ٝطهّ لُحلع

را لٌُبرو  تٓرٖ لبحبرزلم -ال ل هزئ ٝلطبُطِغ ٓا ك٤ٚ ٖٓ  ُي لٌُبام. ٝلٌُبام ٓل رِٞىخ ت ُٝرٞ ُرْ ٣٘لرذ الُر٠ لُلٌرز ٝلُظل

لُٔحزٝه  ك٢ٜ لُب٢ ُْ فُوزت ٖٓ هررَ تٝ لُبر٢ ُرْ فُورزت بؼرا. ٝػِر٠ ٛرذل ل طراص فحٔر٢ لُورزلمة لٌُبرام ٓرٖ لُبِرق 

ٝلُل٤اع ٝلبحبزلم. ٝبٜذل لبػبرار ٣ـرح كؼَ لُحرزم ٝٓرا ٣زلكورٚ ٓرٖ مورٞص لحبلا٤ُلر  ػ٤ِٔلر   رٓش٣لر   لُوـرا 

 .لف ػ٠ِ كزم ٖٓ كزٝم لٌُباب  لُظا اة ٝركق ٓٞكٞػافٜا ٝمزل ن ف٘اُٜٝآٜ٘ا لبػبز

ٕل لُوررا ٤ٖٔ باُلؼررَ  ت١ ػ٘ررآا ٗ٘ظررز كرر٢ فلٌُبررو لُٔـلررٞم ػ٤ِٜرراة ال  فررذًز ًبررو ل خرررار ت ررا ٛررذل لُررزل ًل ٣ٝبّ

٣ٖٝخ ٝهرا لُٔ٘ب٤ٖٔ ال٠ُ ٓحاًْ لُبلب٤غ ُْ ٣وزؤٝل لٌُبو لُب٢ تػآٞٛا ُْٝ ٣بحاٝسل ك٢ تحظٖ لُحابو هزلمة لُؼ٘ا



 

   

                        

 

 - لبرٖ طر٤٘ا ٣ؼرزر لُٔ٘طرن ل رطرط٢ل  كطٖ لٌُبلام ٝلُؼِٔام ال٠ُ ٛذل كـاؽ بؼلْٜ لُؼ٘ٞلٕ ٓحبزطاخ ٓرٖ تٓثراٍ

ٝٛٞ ػ٘ٞلٕ ٣ْٞٛ بّٗٚل ٖٓ ًبرو لُطلرو  الشف ء.ًبام  ٣ٝلغ ُٚ ػ٘ٞلٗا - ك٢ ٗظز لُ ـّٞ ٓرحث ٓزكٞف ٝٛٞ

ٕل لٌُبرو لُبر٢ ف٘لرغ ػٔرّٞ لإلٗظرإ كر٢  ٝلُحٌٔ . ٝك٢ لُٔحاٍ لُذ١ لٗب٠ٔ ال٤ُٚ ٓا ٣ح٤ٔٚ ٖٓ لُ٘رار. ٝٓؼ٘ر٠  ُري ت

الُر٠ تب ٣ـرزف  –تٝ ؿرز٣ح   -ٓطِن لُشٓإ ٝلٌُٔإ ب ٣ِو٢ بٜا لإلٗظإ ال٠ُ ل٤ُ٘زلٕ. ٝك٢  ُي دػٞة ك٤٘ٔل  

لُؼرراُْ تٝ لٌُافررو ٝهبررٚ كرر٢ ٓٞكررٞػاو طررحا٤ُل  ٝٓٔاحٌرراو ٓذٛر٤لرر  ٝٓحررادبو ػوا٣لرر  كأُحرراٍ كرر٢ ٛررذل ٓبلظررغ 

ٝفٌُظررٚ ٗراكغ  ّٝخ بَ ػ٤ِٚ تٕ ٣وـا ال٠ُ ٓرا ٣٘لرغ لإلٗظرإ ٓرٖ ػِرّٞ فلربح ُرٚ تبرٞلم لُـر٘اػاوٝلإله٘اع ك٤ٚ ٓؼا

رز ُ٘را كر٢ لُـاُروخ ٗحراة ًبرو لُطرول ًٝبرو لُلطرٖ ٝل٥دلم ٝلُحٌرْخ فِري لُبر٢ ٣حرا ك٤ٜرا  لُٜٔارلو. ٝٛٞ ٓرا ٣لظل

ع لُثلاٗ ٢ ٖٓ لٌُبو لُذ١ ًث٤زل ٓا ا لُ٘ٞل ٓل برو  لإلٗظإ ركوا ٝلٗبلاػا ٓراػز٣ٖ. ت ًُ ًإ مؼٔا ُِ٘ل٤زلٕ ك٤بٔثلرَ كر٢ ٓرا 

٣اٗر  ٝفؼظر٤ْ لُِٔلر  ٣ٝ٘لرن ك٤رٚ »ردلل ػ٠ِ ػوا ا لإلٗظإ تٝ مؼ٘را ػ٤ِٜراخ تٝ ًبرو ٣رذٛو ك٤ٜرا ؿراحرٜا  ٓرذٛو لُال

ة ف...ة ال  ُر٤ض ك٤ٜرا ٓثرَ  د  ارٟ ػِر٠ ؿرِرإ لُرذلٛو ٝلُٜ٘را ػِر٠ طراٗ  لُررا  الٗلام لُٔحٞص ػ٠ِ ب٤ت لُ٘لار ٝلُ٘ـل

٣رق ٝب ؿر٘ؼ  تدم ٝب حٌٔر  ؿز٣رر  ٝب كِظرل  ٝب ٓظرُّ  ًه٤ٓلر  ٝب فؼز٣رق ؿر٘اػ  ٝب طا ز ٝب خرز مز

ٔرر خ ٝف٘رراًح لُؼرر٤ام٤ٖخ  َل ٓررا ك٤ٜررا  ًررز لُ٘لررٞر ٝلُظِل لطررب زلا  ُرر خ ٝب فؼِرر٤ْ كهحرر خ ٝب فرراب٤ز حررزم ف...ة ٝيرر

ا ٢ٛ ٝفظاكا لُؼلار٣تخ ٜرا ٓٞػظر  حظر٘  ٝب حرا٣ث ا ْٛذر ٝػ٢ل ٝخزلك خ ٝط ز٣  ٝفٌذُّمخ ب فرزٟ ك٤ ف...ة ٝالٗٔل

«ٓؼاع ٓٞٗو ا ٝب فاب٤ز
45
ا.  ٔل  ٖٓ ٣ظبظَٜ لٌُباب  ٌُٝ٘ٚل ب ٣ٞك٤ٜا حوٜل  ٝل ٓز ك٢ ٝلهؼ٘ا ب ٣ بِق ًث٤زل ال  ث

ٝالؿهر ٛذل لُ َِ ٣وبل٢ تمزٝح  ػ٤ٔو  فزطلخ ه٤ْ لٌُبام ك٢ لُلٌز ٝلُظِٞى ٝفحؼَ لُوزلمة ٝلُٔطاُؼ  

را ب فورزت ٝال ل هرزتو ػظرز ػ٤ِٜرا لُلٜرْ. ٝٓٞلًر  ٓظبحال لإلؿالرلو ٗؼاما  ٓل  فلهزتة لُبر٢ ٣رراٝ تٜٗل ُّٓٞكا ُاٟ ت

 ٝحظو لُراحث تٕ ٣٘ظز ك٢ لإلحـا ٤او ٤ُزٟ حعل فل ػالمة ٖٓ هزلمة لٌُبوخ ٣ٝوارٗرٚ بحرعل فل ؿراهامة ٓرٖ

 ػاد لُـلحاو لُٔوزٝمة ط٣ٞ٘ا...

َل ٓواّ تبؼادل ٝٓراُٞ َل كؼَ لُحزم ٝلإلفهف ٌٓبظرا ك٢ ً َل لُظلراٛزة ل٤ُرّٞخ تبِرؾ ٣ٝظ بو ٓ ـٞؿر . ُٝؼر

ًٜرا لبيبٔراػ٢  َل ٓرا فؼرٜاٙ لُرِرالٕ لُؼزب٤لر  ٓرٖ يا٣را ل ٝكراع ٝٓرا رلكرن فحزل دبُ  ٝتخـرو ٝظرا ق كر٢ ظر

ٝلُظ٤اط٢ل ٖٓ الفهف ُألرػ٤ق ٝالحزلم ٌُِٔبرراو ٝالهـرام يظرا١ل ُحرا٢ِٓ ل خررار ٝلُٔرؤف٤ٖ٘ٔ ػِر٠ ل طرزلر. 

لٗبؼاٌر  ٗٞلع ٖٓ لٌُبو حآِ  ٓؼرارف ُرْ ٣ٌرٖ ٣ُظرٔح ُٜرا باُطلراػر  ٝلُظلرحو  ٝك٢ لُٔوابَ ؿاحو ٛذل لُحزلى  

ا ًبو لُؼوا ا لُحا٣اة فظؼ٠ ال٠ُ ٛاّ ؿزٝر لُؼوَ ٝف٘ؼز ثواك  لُٔٞو ٝػذلم  كله ػٖ لُبلالٍٝ ٝلبٗبؼار. الٜٗل

ا لُٔؼزك  فؼ٤ا لُ٘لظز ك٢  لفٜا ٝفظبـل٢ ٓرا برٚ ف لُورز ػ٠ِ ٗحٞ ٌرٕٞ ٝفبّطلرض ٓرٖ يا٣راخ ٣ْٞٛ ه٤َِ لُلط٘  بّٜٗل
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  51خ ؽ 1خ ا الحكىاى لُحاحعخ -



 

   

                        

 

ا ك٢ لُحو٤و  مز٣و  ُبو٣ٞق ل طض ٝرٓش ٖٓ رٓٞس لُ٘لار ٝكرزم يا٣را ٓرٖ لُحرزم ٝلإلفرهف. ٝٛرذل  ؿ٤ز تٜٗل

 لإلٗظإ لُٔحول ُِحٌٔ  ٝلُح٤اة. تٓز فظبرؼاٙ مر٤ؼ 
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  2003ٓظزد فار٣ ٢خ ٓ٘ؼٞرلو لُحَٔ ٤ًُٗٞٞا تُٔا٤ٗاخ لُطرؼ  ل ٠ُٝخ  خإح اق الكتب في التّ اث الع بيّ ٗاؿز لُحش٢ٔ٣خ  -

ر  لُؼزب٤لر  ٛاػرْ ؿراُح ٝٓحٔرا ٓ ِرٞف بٔزليؼر  ػررا كتب تحت ق ت تدم تلهك  الوكت ا   خُٞط٤إ بٞبطبزٕٝ - خ ٗوِرٚ الُر٠ لُِـل

لُطرؼر  خ لُرحرٞث ٝلُالرلطراو لُثواك٤لر ٝسلرة لُثواكر  ٝلُل٘رٕٞ ٝلُبرزلثخ هطرزخ هظرْ لُبزئر خ الدلرة  لُٞدٝد لُؼٔزلٗر٢خ ٝؿرار ػرٖ

 ك٢ ٗؼز ٝفٞس٣غ ُالر ٓحٔا ػ٢ِ ُِ٘ؼزخ ؿلاهض فٞٗض. 2010لُؼزب٤ل  ل ٠ُٝ 

 الو اجع:

ع  خ ٌٓ٘اص لُٔـزمخعاله   هجلةٓحٞ لٌُباب  ًٝباب  لُٔٔحٞخ هزلمة ك٢ حادث  الحزلم لُبٞح٤ا١ ًبرٚخ كٖٔ  ػراهللا لُرٍِٜٞخ -

 89-78ؽ ؽ  خ2008ط٘   29

  72ؽ  68ؽ  خ1996خ فحو٤ن ػرا لُظهّ ٓحٔا ٛارٕٝخ دلر لُح٤َ ب٤زٝوخ 1خ االحكىاىًبام  لُحاحعخ -

  34ع  خخ طِظِ  ؿلحاو ٖٓ فار٣خ ٓـز1997خ ٌٓبر  ٓاب٢ُٞ ت تدم عو و بي الع صحظٖ البزل٤ْٛ حظٖخ  -

خ دلر لُٔرز٣خ ُِ٘ؼرزخ لُز٣رافخ هكت تا  اإلساكٌلتدة وب جا هىم أشاه  هكت ا   الحق اة الهكلكٌساتكةطؼا بٖ ػررا هللا لُلرر٤ؼإخ  -

 ّ 2000ٛ// 1420لٌُِٔٔ  لُؼزب٤  لُظؼٞد٣ خ 

لُلـرَ  9ؽ  خ2000 خلٌُٔبر  ل ًاد٤ٔ٣ر  لُواٛزةخ خاإلسكٌلتدة: الوكت ة واألك ددوكة في الع لن القلدنٓحٔا ػرا لُٔ٘ؼْ ػآزخ  -

 فٖٓ لُذ١ تحزم ٌٓبر  لإلطٌ٘ار٣ (ة 161 – 115ؽ  خلُ آض ػؼز
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